
 

 

Městys Vranov nad Dyjí 
Náměstí 21,  671 03  Vranov nad Dyjí 

 

 

Z á p i s   č. 6/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov 

nad Dyjí konaného dne 11. srpna 2011 v 17.00 hodin v budově místní knihovny 

ve  Vranově nad Dyjí. 

Přítomni: Altenburger Luboš, MVDr. Bednář Květoslav, Mgr.Durda Lubor, MUDr.Horná Alena, 

Jelínek Antonín, Kasal Vladimír, Kocholová Jana, Miklátek Jan, Pospíchalová Jaroslava, Švajka 

František, Ing.Vedra Lubomír, Watzinger Roman.   

Omluveni: Herold Jan, Miklík Libor, Pecina Jan,. 

Za ÚM: Ing. Grund Petr.  

 

Ad.1)   Zahájení.  

 
Jednání 6. zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí (dále jen ZM ) zahájil  v 17,05 hodin 

pan Ing. Vedra Lubomír, starosta městyse. Přivítal všechny členy zastupitelstva a zúčastněné 

občany. 

Konstatoval, ţe zasedání bylo svoláno  starostou městyse a informace o konání řádného zasedání 

byla řádně zveřejněna na úřední desce úřadu městyse 7 dní před konáním zasedání, bylo tedy 

svoláno včas a v souladu s ustanovením § 92 a násled. zákona o obcích. 

 

Pan starosta konstatoval, ţe podle prezenční listiny je přítomno 11  členů zastupitelstva, tedy 

nadpoloviční většina všech zvolených členů zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

Zapisovatelem dnešního zasedání určil pana Grunda. 

Dále pan starosta přednesl návrh na ověřovatele  zápisu a to: pan Švajka František a paní 

Pospíchalová Jaroslava. K návrhu nebyly ţádné proti návrhy ani připomínky. 

Usnesení č. 6/01/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání 

Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí pana Švajky Františka a  paní Pospíchalovou 

Jaroslavu. 

Hlasování:  pro 9, proti 0, zdrţel se 2 . 

 

Pan starosta navrhl program dnešního zasedání zastupitelstva městyse: 

1/   Zahájení. 

2/   Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZM. 

3/   Zpráva starosty městyse a informace o hospodaření městyse.  

4/   Schválení rozpočtových opatření. 

5/   Průtah Vranovem – informace o stavbě, kalkulace, plynofikace, autobusová zastávka. 

6/   Smlouvy a dotace. 

7/   Různé – dům č.p. 307, majetkový převod. 

8/   Diskuse členů zastupitelstva a připomínky občanů.  

 

Usnesení č. 6 /02/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje program dnešního jednání: 

1/   Zahájení. 

2/   Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZM. 

3/   Zpráva starosty městyse a informace o hospodaření městyse.  



4/   Schválení rozpočtových opatření. 

5/   Průtah Vranovem – informace o stavbě, kalkulace, plynofikace, autobusová zastávka. 

6/   Smlouvy a dotace. 

7/   Různé – dům č.p. 307, majetkový převod. 

8/   Diskuse členů zastupitelstva a připomínky občanů.  

 

Hlasování:  pro 11 proti 0, zdrţel se 0 . 

 

 

Ad. 2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZM.  
 

Pan tajemník přednesl zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání zastupitelstva.  

Usnesení č. 5 /16/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření sociálního fondu č. 

1/2011/SF - provedeno. 

 

Usnesení č. 5 /17/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje uzavření „ Smlouvy o úvěru č. 10515/11/LCD“, 

na základě které se Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782  

zaváţe poskytnout úvěr Městysi Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, PSČ 671 03, IČ 00293806 na 

financování projektu díla „ II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov“.  

Úvěrová částka je aţ do výše 6.500.000,- Kč, úroková sazba – pevná úroková sazba ve výši 3,76 % 

per annum, splácení – měsíční splátky ve výši 54.167,- Kč, poslední splátka bude zaplacena dne 

20.12.2021 – smlouva podepsána. 

  

Usnesení č. 5 /19/11/Z 

 Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje mandátní smlouvu uzavřenou mezi městysem 

Vranov nad Dyjí a panem Janem Miklátkem o výkonu funkce odpovědného zástupce – výkon a 

zařízení investorské činnosti ve výstavbě pro stavbu „II/398 Vranov nad Dyjí průtah - Onšov“, pro 

objekty SO 102 a SO 301 (podíl 44%) a dále pak SO 302, SO 401 a SO 801 za celkovou částku 

75 000,-Kč – smlouva podepsána. 

 

Usnesení č. 5 /20/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje „Dodatek č.6 smlouvy č. 1-VRA/2005 o 

zajišťování provozu vyhlídkového kolového vlaku“ uzavřený mezi Městysem Vranov nad Dyjí a 

společností  ČAS – SERVICE a.s., 670 17 Znojmo, Dobšická 2, IČ 46346716. Dodatek upravuje 

čl.4 – Příspěvek na provoz kolového vlaku byl pro rok 2011 sjednán ve výši 20.000,-Kč – smlouva 

podepsána. 

 

Usnesení č. 5 /21/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje „Smlouvu o spolupráci“ uzavřenou mezi 

Městysem Vranov nad Dyjí a společností Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha, IČ 

26271303 a Správou a údrţbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, 

Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581. Předmětem smlouvy je spolupráce a umoţnění 

provedení plynofikace městyse na ulici Znojemská v rámci stavby „II/398 Vranov nad Dyjí průtah – 

Onšov“ dle přílohy – smlouva podepsána. 

 

Usnesení č. 5 /22/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje „Smlouvu o dílo“ uzavřenou mezi Městysem 

Vranov nad Dyjí a firmou GS Plus s.r.o., se sídlem Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany u 

Brna, IČ 26234912. Předmětem díla je kompletní dodávka a montáţ lehkého rozebíratelného pódia 

o rozměrech 5 x 4 m pro pořádání vystoupení na kulturních akcích. Cena je sjednána jako pevná ve 



výši 125.800,- Kč bez DPH, celkem s DPH činí 150.960,- Kč – smlouva podepsána, pódium 

postaveno. 
 

Usnesení č. 5 /23/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo stavby „II/398 

Vranov nad Dyjí průtah – Onšov“ uzavřený mezi společností Skanska a.s., se sídlem Praha 4, 

Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00 a Městysem Vranov nad Dyjí. Dodatek mění v čl. IV. Lhůty 

plnění smlouvy odst.1 a v čl. V. Cena díla smlouvy odst. 1 novým zněním dle přílohy – smlouva 

podepsána. 

 

Usnesení č. 5 /24/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v roce 2011 v rámci Programu rozvoje venkova na akci mobilní pódium ve 

výši 75.000,- Kč – dotace byla přijata. 

 

Usnesení č. 5 /25/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje přijetí účelové dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v roce 2011 v rámci Programu rozvoje venkova na akci Výtah v budově 

zdravotního střediska ve výši 200.000,- Kč. Předmětem akce je vnitřní  oprava zdravotního 

střediska a přípravné práce pro pozdější vybudování výtahu – dotace byla přijata. 

 

Usnesení č. 5 /26/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí účelovou dotaci z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v roce 2011 v rámci Programu rozvoje venkova na akci poradenská, 

vzdělávací a konzultační činnost v oblasti sociální, cestovního ruchu a dotací ve výši 140.000,- Kč, 

schválenou Sdruţení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska – dotace byla přijata. 

 

Usnesení č. 5 /27/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí účelovou dotaci z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v roce 2011 v rámci Programu rozvoje venkova na akci Vranovský groš, 2. 

ročník ve výši 157.000,- Kč, schválenou Sdruţení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska – dotace 

byla přijata. 

 

Usnesení č. 5 /28/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na 

akci Zelená školní zahrada ve výši 280.000,- Kč – dotace byla přijata. 

 

Usnesení č. 5 /30/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje navýšení finančního příspěvku o 6.000,- Kč na 

přístřešek nad sochou „Dyje – osud stromu“  pana Kristka na pozemku p.č. 29. Původní usnesení č. 

2/31/10/Z ze dne 15.12.2010 bylo na 30.000,- Kč. Celkem cena na úhradu přístřešku činí 36.000,- 

Kč – finanční prostředky byla vyčerpány , střecha dokončena. 

 

Usnesení č. 5 /32/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje prodej pozemku p.č. 335/56 o výměře 53 m
2
 

v k.ú Vranov nad Dyjí panu Jaroslavu Veselému, bytem Znojmo, v ceně 100,- Kč/m
2
 – návrh na 

vklad byl podán. 

 

Usnesení č. 5 /33/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje prodej pozemků p.č. 681/4 a 664 o celkové 

výměře 224 m
2
 v k.ú. Vranov nad Dyjí Vojenská lázeňská a rekreační zařízení v ceně 250,- Kč/m

2
 – 

návrh na vklad byl podán. 

 



Usnesení č. 5 /34/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje prodej pozemku p.č. 14/1 o výměře 134 m
2
 v k.ú. 

Vranov nad Dyjí paní Janě Hradilové, bytem Brno a paní Ivaně Jašové, bytem Vranov nad Dyjí 

v ceně 250 Kč/m
2
  prodej je v jednání. 

 

Usnesení č. 5 /35/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje prodej chodníkových dlaţdic 30 x 30 cm za cenu 

5 Kč/ks a prodej chodníkových dlaţdic „šatovka“ za cenu 45,-Kč/m
2
 – prodej dlaždic se 

uskutečnil.  

K přednesenému nebylo připomínek ani dotazů. 

Usnesení č. 6 /03/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 

z minulého jednání zastupitelstva.   

Hlasování:  pro 11 proti 0, zdrţel se 0 . 

 

Ad. 3)  Zpráva starosty městyse a informace o hospodaření městyse.  
 

V 17,17 se dostavila slečna Kocholová Jana. 

 
Pan starosta přenesl zprávu a podal informaci o hospodaření městyse. 

Rada městyse zasedala  27.6., 30.6. a  25.7. a přijala níţe uvedené usnesení: 

- schválila provedení rozpočtového opatření č. 4/2011. 

- schválila umístění poutače firmy Camp pláţ s.r.o. na pozemku p.č. 530/1 v k.ú. Vranov nad Dyjí. 

- schválila Dodatek č.1 smlouvy o dílo na „Rozebíratelné pódium“ uzavřený mezi městysem Vranov nad 

Dyjí a GS Plus s.r.o., Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany u Brna, IČ  26234912. Dodatek mění pouţitý 

materiál na výrobu konstrukce (místo FeZn na Al) a navyšuje cenu o 7.000,- Kč (bez DPH). Nová cena se 

sjednává jako cena pevná ve výši 132.800,- Kč bez DPH, včetně DPH pak činí 159.360,- Kč. 

- schválila odstoupení a odvolání velitele sboru dobrovolných hasičů pana Skůpy Josefa a schválila 

jmenování nového velitele pana Miklíka Libora. 

- schválila podání ţádosti o odkoupení pozemku p.č. 487 v k.ú. Vranov nad Dyjí od Státního statku Valtice. 

- schválila smlouvu o věcném břemeni k pozemku p.č. 252/2 PK v k.ú.Vranov nad Dyjí, ve vlastnictví 

manţelů Romana a Lenky Franekových na jejichţ pozemku se nachází stavba vodního díla „Odvedení 

dešťových vod“. Hodnota věcného břemene byla oceněna znaleckým posudkem č. 3745-49/2011 Ing. Jiřím 

Mastným na částku 6.750,-Kč. 

- schválila přidělenou dotaci a smlouvu na „Podporu zkvalitnění sluţeb TIC v JMK v roce 2011“ 

z Jihomoravského kraje. 

- vzala na vědomí uloţení pokuty Krajským úřadem Jihomoravského kraje městysi Vranov nad Dyjí ve výši 

3.000,- Kč za správní delikt dle ust. § 22a odst.1  písm. b) zákona č. 250/2000 Sb. za to, ţe v rozporu s ust. § 

13 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. nehospodařil podle pravidel rozpočtového provizoria v roce 2010. 

- schválila výběr dodavatele pro realizaci dotace „Zelená školní zahrada“ firmu Dřevoartikl Znojmo.  

- schválila nové nájemníky pana Alfreda Webera a Jiřího Webera, nyní bytem Felicino údolí 101, Vranov 

nad Dyjí, v bytě č.1 v bytovém domě Zámecká 84, Vranov nad Dyjí. Nájemní smlouva bude na dobu 

neurčitou, nájemné za byt bude zachováno ve stejné výši jako u předchozího nájemníka. 

- schválila smlouvu uzavřenou se společností E-on na odběr el. energie pro byt Zámecká 1/84, Vranov nad 

Dyjí. 

- schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi společností DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Uhelná 2641/4, 669 02 

Znojmo, IČ 26306921 a městysem Vranov nad Dyjí. Předmětem smlouvy je dodávka a realizace vybavení 

školní zahrady (altán, závěsná houpačka, lezecká síť, tabule, plot, dlaţba do altánu a parkové úpravy). Cena 

za dílo je stanovena částkou 404.228,- Kč včetně 20% DPH. 

- doporučila ke schválení zastupitelstvu městyse Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování IDS JMK 

uzavřený mezi Jihomoravským krajem, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337 a městysem Vranov 

nad Dyjí. Městys Vranov nad Dyjí se zavazuje poskytnout ze svého rozpočtu do rozpočtu JMK na standard 

dopravní obsluţnosti v rámci IDS JMK pro rok 2011 částku  43 000,- Kč.  

 

 



 

 

- schválila smlouvu uzavřenou mezi Národním památkovým ústavem, Praha 1 – Malá strana, Valdštejnské 

nám. 3, PSČ 118 01, IČ 75032333 a městysem Vranov nad Dyjí. Předmětem smlouvy je uspořádání XXIX. 

ročníku Vranovského kulturního léta.  

- schválila Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřenou 

mezi společností JMP Net, s.r.o.. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841 a městysem Vranov nad 

Dyjí. Předmětem smlouvy je provedení plynofikace ve Vranově nad Dyjí na ulici Znojemská. Úhrada za 

zřízení věcného břemene je 500,- bez DPH jednorázově. 

- doporučila ZM ke schválení vícepráce a úhradu nákladů na průtahu Vranovem, spojené s kompletací 

chodníků, oprav opěrných zdí, výměny zábradlí a doplnění stromové výsadby.  

- schválila program a konání řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí  11.8.2011 v 17,00 

hod. v místní knihovně. 

- schválila provedení rozpočtového opatření č. 5/2011. 

- vzala na vědomí odstoupení paní Aleny Prathové z funkce předsedy kulturní komise. 

- neschválila ţádost o směnu pozemků navrţenou panem Petrem Pigalem, bytem Zátiší 347, Vranov nad Dyjí  

části parcel č.127/1 za část parcel č.127/4. 

- schválila Spisový a skartační řád úřadu městyse Vranov nad Dyjí. 

Další informace 
- průtah Vranovem – samostatný bod č. 5 v programu 

- pokuta za prořez stromů  

- havárie splaškové kanalizace v ZŠ – předběţný rozpočet nákladů je 138.726,- Kč 

- veřejně prospěšné práce (od 1.8. Weber, Svoboda, Popelková + Lopaťuk, Pustka) 

- Svazek obcí Národního parku Podyjí – nadregionální biocentra údolí Dyje, plán péče o NP Podyjí, usnesení  

   ze sněmu 

 - 13. – 14.8. posvícení, 16.8. v 18.00 hod. requiem za oběti v Norsku  

Hospodaření městyse Vranov nad Dyjí . 
Hospodaření městyse do 31.7.2011- viz. materiál ZM.  

Vybrané příjmy z daňových výnosů do 31.7.2011,  porovnání s rokem 2010 za stejné období.  

K přednesenému byly věcné dotazy. 

Usnesení č. 6 /04/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí zprávu starosty městyse a informace 

o hospodaření městyse. 
Hlasování:  pro 12 proti 0, zdrţel se 0. 

 

 

Ad. 4)  Schválení rozpočtových opatření. 
 

Pan starosta předloţil ZM k projednání a schválení provedení rozpočtové opatření č. 4/2011 a 

5/2011. 

Pan Watzinger připomněl, ţe je připraven k jednání ve věci úhrady za vodojem – k jednání je třeba 

připravit podklady z archivu. V uţším kolektivu věc projednat a poté seznámit ZM. 

Jiné připomínky ani dotazy k předloţenému nebyly.             

Usnesení č. 6 /05/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011. 

Hlasování:  pro 12 proti 0, zdrţel se 0. 

Usnesení č. 6 /06/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011. 
Hlasování:  pro 12 proti 0, zdrţel se 0. 

 

 

 

 

 



Ad. 5)  Průtah Vranovem – informace o stavbě, kalkulace, plynofikace,  

autobusová zastávka. 
 

Pan místostarosta Miklátek informoval ZM o průběhu stavby, o problémech s výstavbou dešťové 

kanalizace a o více nákladech při opravě Náměstí (oprava kamenných tarasů, výměna zábradlí, 

úprava studny, zvýšená výsadba stromů  atd.). Pan Miklátek předloţil ZM kalkulaci na tyto více 

náklady – viz příloha.  K přednesenému se rozvinula diskuse: 

- pan Watzinger měl připomínku, ţe souhlasí s provedením úprav na náměstí ale cena je příliš 

vysoká. 

- Pan Bednář – cena se mu zdá vysoká  - pan Miklátek vysvětloval kalkulace poloţek a tvorbu 

ceny (nacenění Skanska, nacenění projektant). 

V 18,00 se vzdálil  pan Švajka. 

 

Usnesení č. 6 /07/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje změnové kalkulace schváleného rozpočtu  

SO 801 Sadové úpravy, SO 102 chodníky, projekční činnost, oprava kamenných zdí v ceně 

přibliţné  400tis. Kč.   
Hlasování:  pro 11 proti 0, zdrţel se 0. 

 

Dále pan Miklátek informoval o výstavbě plynovodu v ul. Znojemská a o moţnostech předání díla 

plynárenské společnosti informoval pan starosta. K přednesenému nebylo připomínek ani dotazů. 

 

Informace o zřízení autobusové zastávky s moţností otáčení autobusu informoval pan Miklátek – 

viz příloha. 

 

V 18,30 se vzdálil  pan Durda.  

 

Pan Miklátek připomněl, ţe celá akce musí proběhnout do 17.9.2011 a je třeba vyřešit určité 

překáţky –jako např. přeloţení el. vzdušného vedení, přeloţku telefonního vzdušného vedení, 

zbourání staré vodárny, dále je třeba zpevnit podklad pod budoucí vozovkou a provést finální 

povrch. Vzhledem k tomu, ţe firma Skanska má potřebné technické vybavení, předpokládá se, ţe 

provedení bude svěřeno firmě Skanska a.s. Celkový náklad se předpokládá 350tis.Kč. Pan starosta 

informoval, ţe má předjednanou schůzku na JmK za účelem získání finančních prostředků na 

realizaci. 

K přednesenému se rozvinula čilá diskuse: 

 - pan Watzinger – kdyţ se dělal projekt, tak proč se nepočítalo s otáčením autobusu 

                           -  vodárna měla být zbouraná jiţ dávno 

                           - šikmé stání na náměstí je nebezpečné, bylo by vhodné označit stání jednotlivých  

                              vozidel 

- pan Piwowarczik Vl. – zda kontejnery zůstanou u pensionu Inspira-  p. Miklátek - ano 

                                         - parkování v prostoru točny zřejmě zanikne, zda bude jiné – p.  

                                            Miklátek – parkovací místa zaniknou, jiná nebudou 

                                          - zda je vyřešen majetkový vztah k vodárně – p. Miklátek – vodárna  

                                            právně neexistuje, je na pozemku městyse 

- pan Jelínek – kde se bude točit vláček – p. Miklátek – po dokončení stavby bude řešeno 

 

Usnesení č. 6 /08/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí uděluje mandát k jednání panu starostovi  Ing. 

Vedrovy ve věci zřízení autobusové zastávky s moţností otáčení  

Hlasování:  pro 9, proti 0, zdrţel se 0. (Momentálně nepřítomný pan Altenburger.) 

 

 

 



Usnesení č. 6 /09/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje výstavbu autobusové zastávky a místa pro 

otáčení autobusu na parcele č. 1421/1 v k.ú. Vranov nad Dyjí firmou Skanska a.s., s 

 předpokládanými finančními náklady přibliţně 400tis. Kč.  

Hlasování:  pro 10 proti 0, zdrţel se 0. 

 

Ad. 6)   Smlouvy a dotace. 
 

Pan starosta podal informace o jiţ přidělených dotacích: Zelená školní zahrada a Výtah v budově 

zdravotního střediska. 

Pan starosta předloţil ZM k projednání a schválení dotace a smlouvy dle přílohy. K projednávaným 

smlouvám neměl nikdo ţádné dotazy ani připomínky. 

Usnesení č. 6 /10/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje smlouvu na „Podporu zkvalitnění sluţeb 

TIC v JMK v roce 2011“ s Jihomoravským krajem, ve výši 47.000,- Kč. 

Hlasování:  pro 10 proti 0, zdrţel se 0. 

 

Usnesení č. 6 /11/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o dílo na 

„Rozebíratelné pódium“ uzavřený mezi městysem Vranov nad Dyjí a GS Plus s.r.o., 

Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany u Brna, IČ  26234912. Dodatek mění pouţitý 

materiál na výrobu konstrukce (místo FeZn na Al) a navyšuje cenu o 7.000,- Kč (bez DPH). 

Nová cena se sjednává jako cena pevná ve výši 132.800,- Kč bez DPH, včetně DPH pak činí 

159.360,- Kč. 

Hlasování:  pro 10 proti 0, zdrţel se 0. 

 

Usnesení č. 6 /12/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje smlouvu o věcném břemeni k pozemku p.č. 

252/2 PK v k.ú.Vranov nad Dyjí, ve vlastnictví manţelů Romana a Lenky Franekových na 

jejichţ pozemku se nachází stavba vodního díla „Odvedení dešťových vod“. Hodnota věcného 

břemene byla oceněna znaleckým posudkem č. 3745-49/2011 Ing. Jiřím Mastným na částku 

6.750,-Kč. 

Hlasování:  pro 9 proti 0, zdrţel se 0.(Momentálně se vzdálil pan Bednář) 

 

Usnesení č. 6 /13/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi společností 

DŘEVOARTIKL, spol. s r.o., Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo, IČ 26306921 a městysem 

Vranov nad Dyjí. Předmětem smlouvy je dodávka a realizace vybavení školní zahrady (altán, 

závěsná houpačka, lezecká síť, tabule, plot, dlaţba do altánu a parkové úpravy). Cena za dílo 

je stanovena částkou 404.228,- Kč včetně 20% DPH. 

Hlasování:  pro 10 proti 0, zdrţel se 0. 

 

Usnesení č. 6 /14/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění 

financování IDS JMK uzavřený mezi Jihomoravským krajem, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 

Brno, IČ 70888337 a městysem Vranov nad Dyjí. Městys Vranov nad Dyjí se zavazuje 

poskytnout ze svého rozpočtu do rozpočtu JMK na standard dopravní obsluţnosti v rámci 

IDS JMK pro rok 2011 částku  43 000,- Kč.  

Hlasování:  pro 10 proti 0, zdrţel se 0. 

 

 

 

 



Usnesení č. 6 /15/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu uzavřenou mezi Národním 

památkovým ústavem, Praha 1 – Malá strana, Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01, IČ 75032333 

a městysem Vranov nad Dyjí. Předmětem smlouvy je uspořádání XXIX. ročníku 

Vranovského kulturního léta.  

Hlasování:  pro 10 proti 0, zdrţel se 0. 

 

 

 

Usnesení č. 6 /16/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřenou mezi společností JMP Net, s.r.o.. 

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841 a městysem Vranov nad Dyjí. Předmětem 

smlouvy je provedení plynofikace ve Vranově nad Dyjí na ulici Znojemská. Úhrada za zřízení 

věcného břemene je 500,- Kč bez DPH jednorázově. 

Hlasování:  pro 10 proti 0, zdrţel se 0. 

 

 

Ad. 7)  Různé – dům č.p. 307, majetkový převod. 
 

Pan starosta předloţil ZM k projednání a schválení majetkové převody uzavřené mezi Sdruţením 

pro rozvoj a obnovu Vranovska a městysem. K projednávanému nebylo dotazů ani připomínek. 

 

 

Usnesení č. 6 /17/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku 

uzavřenou mezi Sdruţením pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska, IČO 65761227  (předávající) 

a městysem Vranov nad Dyjí (přejímající). Předávající bezúplatně předává přejímajícímu 

majetek – 20 ks označníků zastávek rekreačního vláčku v pořizovací hodnotě 110.009,- Kč.  

Hlasování:  pro 10 proti 0, zdrţel se 0. 

 

Usnesení č. 6 /18/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku 

uzavřenou mezi Sdruţením pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska, IČO 65761227  (předávající) 

a městysem Vranov nad Dyjí (přejímající). Předávající bezúplatně předává přejímajícímu 

majetek – Projektová dokumentace ke značení Koňské stezky k I. etapě Znojmo – Vranov nad 

Dyjí v pořizovací ceně 25.000,- Kč.  

Hlasování:  pro 10 proti 0, zdrţel se 0. 

 

Pan starosta předloţil k úvaze otázku jak naloţit s bytovým domem  č.p.307. 

 

 

Ad. 5) Diskuse členů zastupitelstva a připomínky občanů.  
 

Rozvinula čilá diskuse. 

Pan Watzinger - doporučuje jednat s farností o směně pozemků a na farské zahradě vybudovat  

                           parkoviště – pan Miklátek – územní plán (změnový – po zátopách) toto  

    neumoţňuje, ochranné pásmo okolo řeky. 

-  je třeba nabídnout firmě v horní škole (KP elektrik s.r.o.) prostory nebo pozemky     

                     k rozšíření – pan starosta – pozemky nejsou, prostory jim nevyhovují. 

-  problematika sdílených daní, je třeba napsat dopis na MF aby se toto změnilo – pan  

                     starosta – zákon je připravený, ale nejde do parlamentu 

Pan Jelínek – je třeba zváţit zda sekat hřbitov, nebo pouţít chemii. 



 

Pan Skůpa – poděkování za spolupráci v době funkce velitele hasičů. 

 

Pan starosta poděkoval zastupitelům za konstruktivní přístup a jednání ukončil. 

Zapsal : Grund   

 

                                                              

 

                                                             Starosta městyse: 

                                                             

 

Ověřil: 

 


