
 

 

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

 

 

Z á p i s   č. 7/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad 

Dyjí konaného dne 20. října 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, 

Herold Jan, Kasal Vladimír, Kocholová Jana, Miklík Libor, Pecina Jan, Pospíchalová Jaroslava, Švajka 

František, Ing.Vedra Lubomír, Watzinger Roman.   

Omluveni: Miklátek Jan, Jelínek Antonín. 

Za ÚM: Ing. Grund Petr, Vaculová Dana, Neveselý Marek.  

 

Ad.1)   Zahájení.  

 
Jednání 7. 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 13  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 Miklík Libor a pan Kasal Vladimír. 

K návrhu nebyly ţádné proti návrhy ani připomínky. 

Usnesení č. 7/01/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 7. zasedání 

Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí pana Miklíka Libora  pana Kasala Vladimíra. 

Hlasování:  pro 11, 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/   Směrnice pro provádění inventarizace … 

6/   Akce průtah Vranovem - Onšov. 

7/   Autobusová zastávka u Zámeckého hotelu. 

8/   Majetkové převody. 

9/   Smlouvy a dotace. 

10/ Různé - zprávy KV a FV 

                 - příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

11/ Diskuse občanů, připomínky 

12/ Závěr.  

Pan starosta poţádal ZM o doplnění programu, a to v bodě různé o podbody: 

- Vranovský okrašlovací spolek 

- Ţádost p.Rašky 

- Kultura 

  



 

Usnesení č. 7 /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/   Směrnice pro provádění inventarizace … 

6/   Akce průtah Vranovem - Onšov. 

7/   Autobusová zastávka u Zámeckého hotelu. 

8/   Majetkové převody. 

9/   Smlouvy a dotace. 

10/ Různé - zprávy KV a FV 

- příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

- Vranovský okrašlovací spolek 

- ţádost p.Rašky 

- kultura 

11/ Diskuse občanů, připomínky 

12/ Závěr.  

 

Hlasování:  pro 13, 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. 6 /05/11/Z 

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

Bylo provedeno. 

Usnesení č. 6 /06/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011. 

Bylo provedeno. 

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.   

Fakturace za jednotlivé stavební objekty jsou po odsouhlasení propláceny. 

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.  

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 400 tis. Kč.  

Pan starosta ve věci autobusové zastávky a místa pro otáčení linkových autobusů jednal, s 

výsledky jednání bude ZM na dnešním jednání seznámeno. 

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. 

Smlouva byla podepsána, čerpání dotace proběhlo. 

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. 

Smlouva byla podepsána, pódium bylo jiţ pouţito na pouti. 

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. 

Smlouva o věcném břemeni byla KN zaregistrována. 

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. 

Smlouva byla podepsána a realizace jiţ proběhla. 

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.  

Smlouva byla podepsána, úhrada proběhla. 

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.  

Smlouva byla podepsána, kulturní léto realizováno. 

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. 

Smlouva o smlouvě budoucí byla podepsána. 

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.  

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.  

Smlouvy byly podepsány a provedeny. 

 

Ad. 3) Zpráva starosty městyse a informace o hospodaření městyse. 
Pan starosta přednesl  ZM zprávu o činnosti ÚM a RM, zprávu o hospodaření městyse a další informace. 

Z úřadu městyse: 

 

Ve dnech 5. a 6. října 2011 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření městyse Vranov nad Dyjí za rok 

2011 (od 1.1.  do 31.8. ). Závěr – nebylo zjištěno ţádných chyb a nedostatků. 

Rovněţ proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí „Sdruţení pro rozvoj a 

obnovu obcí Vranovska za rok 2011 (od 1.1. do 31.8.). Závěr – zjištěné chyby a nedostatky. Sdruţení 



nezveřejnilo v některých obcích návrh závěrečného účtu, nezveřejnilo návrh rozpočtu (Lesná, Lubnice, 

Korolupy, Šafov, Vysočany). 

  

Od 1.1. 2012 bude referentka pro sociální oblast (hmotná nouze) paní Jaroslava Hojná převedena pod 

Úřad práce ČR z důvodu změny zákona. 

 

Pracovní zastupitelstvo: 

Proběhlo  18.10. 2011 – řešila se problematika mateřské a základní školy 

 

Rada městyse:  

Zasedala  29.8., 19.9.,  30.9. a 10.10.2011 a přijala níţe uvedené usnesení: 

-  schválila provedení rozpočtového opatření č. 6/2011. 

- schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřenou mezi 

Jihomoravským krajem, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 85 Brno a městysem Vranov nad Dyjí. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve 

formě dotace  na vybudování autobusové točny pro linkové autobusy v ulici Komenského stezka ve 

Vranově nad Dyjí. Příjemci je poskytována dotace v celkové výši  350.000,- Kč. 

- schválila  Výzvu k učinění nabídky na stavební práce malého rozsahu pro stavbu „Stavební úpravy 

domu č.p. 47 Vranov nad Dyjí – zdravotní středisko“. Oslovené firmy: Jan Pecina, Vranov nad Dyjí, 

Dass Lesná, Lesná , Atys plus s.r.o., Znojmo. 

- schválila nákup oken od firmy H+M spol. s r.o., 8.května 122, 669 02 Kuchařovice -  výměna 4 ks 

oken na zdravotním středisku v dětské ordinaci. 

- schválila  příspěvek pro Diecézní charitu Brno, oblastní Charitu Znojmo ve výši 2000,-Kč. 

- schválila Dodatek k mandátní smlouvě o výkonu funkce odpovědného zástupce  Stavební servis - Jan 

Miklátek – projektová  a inţenýrská činnost v rámci stavebního díla „ II/398 Vranov nad Dyjí průtah – 

Onšov“ – navýšení ceny o 15 tis. Kč z důvodu zvýšeného objemu stavebních prací a víceprací a z 

důvodu prodlouţení celkové doby výstavby. 

- schválila ţádost pana Tomáše Hussa, bytem Růţeny Svobodové 25, Znojmo o nájem části pozemku 

p.č. 438/1 o velikosti 72 m
2
 a části pozemku p.č. 530/1 – 21 m

2
 pro podnikatelské účely (umístění pece 

pro výrobu pizzy a zahrádky pro posezení hostů) a parcely č. 438/1 o velikosti 286,5 m
2
 pro 

nepodnikatelské účely – (úprava a zkrášlení okolí a umístění dětského koutku). Smlouva je na dobu 

určitou – do 31.12.2011. Nájemné za rok 2011 činí 17 243,- Kč, splatnost nájemného je do 31.10.2011. 

- schválila nájem části pozemku p.č. 530/1 (cca 800m
2
) a nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 530/1 

(100m
2
) ţadatelům panu Václavovi Hájkovi a Boţeně Jůdové. 

- doporučila ZM ke schválení ţádost paní Jaroslavy Pospíchalové, Havlíčkovo nábřeţí 187, Vranov nad 

Dyjí. Předmětem ţádosti je prodej - nebytových prostor: - č. 187/16 – sklep (o výměře 37,5 m
2
), za cenu 

5 tis.Kč a  č. 187/17 – sál (o výměře 82,5 m
2
), za cenu 100 tis. Kč.                                         

- nedoporučuje ZM ke schválení ţádost paní Jany Hradilové, Údolní 42, 602 00 Brno. Předmětem 

ţádosti je nové posouzení ceny za prodej parcely č. 14/1, návrh je sníţení ceny z 250,-Kč/m
2
 na cenu 

150,- Kč/m
2
. 

- doporučila  ZM ke schválení prodej  pozemků  p.č. 836 vedené v KN a p.č. 836 vedené v PK k.ú. 

Vranov nad Dyjí pro vlastníky přilehlých pozemků dle ţádosti. 

- doporučila ZM ke schválení koupi pozemku p.č. 487 o výměře 580m
2
 v k.ú. Vranov nad Dyjí za 

odhadní cenu od Státního statku Valtice s.p. v likvidaci. 

- schválila Smlouvu o dílo s firmou H+M spol. s r.o., 8. května 122, Kuchařovice, na výměnu oken ve 

ZS, ordinace dětské lékařky. Cena díla je 47 148,-Kč. 

- schválila Smlouvu o poskytnutí dotace na pořízení pneumatik na silniční automobilovou cisternu  pro 

hasiče ve výši 70 000,-Kč z rozpočtu JmK. 

- schválila stanovisko vlastníka pozemku Městys Vranov nad Dyjí k ţádoucímu zásahu - výřez 

neţádoucích dřevin, zdravotní a výchovný řez ovocných stromů, odběr roubů, výsadba tradičních odrůd, 

kosení trávníku na p.č. GP 438/1, 530/1 (bývalý sad u Klatovky) a pověřuje Správu NP Podyjí, aby 

provedla zásah vlastními silami a na vlastní náklady. 

- schválila firmu ASIKA s.r.o., Rezkova 6, Brno, jako dodavatele stavebních a řemeslných prací pro 

„Stavební úpravy domu č.p. 47“ jako přípravu pro vybudování výtahu ve zdravotním středisku. 



- schválila provedení rozpočtového opatření č. 7/2011. 

- doporučila ZM přijetí Směrnice pro provedení inventarizace a pro provádění vyřazování a likvidaci 

movitého majetku.  

- schválila plán inventarizace  

- schválila Smlouvu o sdruţených sluţbách dodávky elektřiny ze sítě nízkého napětí s firmou E.ON 

Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice. Jedná se sjednání individuální ceny na 

dodávku elektřiny v produktu E.ON StandardPowerLight pro veřejné osvětlení v městysi na rok 2012. 

 - schválila Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK uzavřenou s Jihomoravským krajem, 

Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční 

podpory z rozpočtu JmK ve formě dotace na vybudování autobusové točny pro linkové autobusy v ulici 

Komenského stezka ve Vranově nad Dyjí. Dotace je poskytnuta v celkové výši 350 000,-Kč. 

- schválila Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací malého rozsahu v budově zdravotního 

střediska, Náměstí č.p. 47, Vranov nad Dyjí, s firmou Asika s.r.o., Rezkova 6, 602 00 Brno. Cena díla 

činí 199.827,-Kč bez DPH. 

- schválila  konání a program  řádného veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí dne 

20. 11. 2011 v 17 hod. v místní knihovně.  

         Další informace: 

KÚ JMK vydal rozhodnutí, ve kterém ruší a zastavuje řízení ve věci ořezu stromů – pokuta 30 tis. Kč. 

         Hospodaření městyse Vranov nad Dyjí:  

Hospodaření městyse do 30.9.2011 - viz. materiál ZM  

Usnesení č. 7 /03/11/Z 

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

hospodaření městyse. 
Hlasování:  pro 13, proti 0, zdrţel se 0 . 

 

Ad. 4)   Schválení rozpočtových opatření. 
Paní Vaculová, účetní ÚM předloţila ZM k projednání a schválení rozpočtová opatření č.6/2011 a 

č.7/2011. K přednesenému nebylo dotazů ani připomínek. 

Usnesení č. 7 /04/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2011. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdrţel se 0 . 

 

Usnesení č. 7 /05/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdrţel se 0 . 

 

 

Ad. 5)  Směrnice pro provádění inventarizace … 
Dále paní Vaculová předloţila ZM ke schválení Směrnici pro provádění inventarizace…, materiály byly 

členům zastupitelstva předány před konáním ZM. 

Usnesení č. 7 /06/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace a pro 

provádění vyřazování a likvidaci movitého majetku. 
Hlasování:  pro 13, proti 0, zdrţel se 0 . 

 

 

 

 

Ad. 6) Akce průtah Vranovem - Onšov. 
Pan starosta informoval ZM o celé akci, vícepracích i o opravách tarasu u restaurace Formosa. 

Členové zastupitelstva obdrţeli písemné podklady k tomuto bodu jednání. 

Paní Pospíchalová upozornila na to, ţe je zábradlí na vyhlídce neukončeno. 

Pan starosta informoval, ţe SÚS o tomto problému ví  



 

Ad. 7) Autobusová zastávka u Zámeckého hotelu. 
Pan starosta informoval ZM o průběhu  a vývoji této akce a dále informoval o tom, ţe byl vyzván MÚ 

Znojmo, odborem školství, kultury a památkové péče k nahlédnutí do spisu. 

Pan starosta seznámil přítomné s materiály, které byly zaevidované v tomto spise. Přednesl negativní 

závazné stanovisko Správy Národního parku Podyjí a řekl, ţe nemá stanovisko PhDr. Kozdase 

z Národního památkového úřadu, protoţe jmenovaný si prodlouţil lhůtu k vyjádření do 21.10.2011. 

Uvedl, ţe se správní řízení pravděpodobně zastaví nebo prodlouţí lhůta díky Vranovskému 

okrašlovacímu spolku, který jde proti rozhodnutí zastupitelstva a přání občanů. 

Paní Rašková – vše byla iniciativa paní Lomové, Vranovský okrašlovací spolek (VOS) nenese ţádnou 

odpovědnost. 

Pan Watzinger – vzhledem k situaci ţádal zastavit jednání. 

Hlasování -  kdo je pro ukončení jednání: 2 (Kasal, Watzinger) 

                 -  kdo je pro pokračování: 11 

Pan Švajka – jdete vţdycky proti tomu, co navrhne starosta a děláte vše, aby to nešlo. 

U točny jde o bezpečnost dětí.  

Paní Rašková - mám doklad, ţe Paní Lomová to udělala sama za sebe, zápis ze schůze VOS není 

podepsán. SNPP je proti, a proč nebyli přizvání (VOS) k jednání o zřízení točny. 

Pan starosta – jednání vyvolal JmK, Kordis a přizval mimo jiné účastníky (Policie, odbor dopravy MěÚ 

a JmK…), pozval starostu a místostarostu. 

Paní Rašková – kolik úrazů zde bylo za posledních třicet let, na náměstí nebylo zatím ţádné dítě sraţeno. 

Pan starosta – z okolních vesnic vznesli starostové poţadavky na zřízení této zastávky, rovněţ ZŠ a 

policie, ale i rodiče přespolních dětí. Nechci a nebudu uráţet jednotlivé členy VOS, ale VOS jako 

sdruţení, které dělá problémy.  

Pan Durda – nepodali jsme ţádné námitky, pouze v případě stěhování sochy, případně přístřešku. 

Paní Horná – moudřejší ustoupí, vraťme se k počátku věci – vodárna nemá ţádný historický význam, 

ukončeme toto dohadování. 

Pan Raška – poděkování za uklidnění, máme zápisy, v ţádném se nenachází pověření k jednání paní 

Lomové, alternativní řešení zastávky bylo jiţ v roce 2007, městys nepodal ţádost o vydání stavebního 

povolení. 

Pan starosta – jedná se o ohlášení stavebních úprav, není potřeba stavební povolení, projekt řeší otáčení 

autobusů a moţnost zastávky. 

Pan Raška – přeloţení dlaţby na náměstí – aby se točily autobusy jako dřív, by vyšlo levněji něţ 

budování točny. 

Pan starosta – to nelze, vše je provedeno podle projektu, který spolufinancuje EU, JmK se dotazuje jak 

se točí autobusy, jezdí na kontrolu. 

 

Ad. 8) Majetkové převody. 
Pan Neveselý pracovník ÚM předloţil ZM k projednání a schválení tyto majetkové převody: 

- ţádost pana Hájka, Hluboká nad Vltavou o prodej případný nájem části pozemku p.č. 530/1 o výměře 

cca 100m
2
. 

Usnesení č. 7 /07/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí neschvaluje prodej části pozemku panu Václavu Hájkovi, 

Hluboká nad Vltavou. 
Hlasování:  pro 13,  proti 0, zdrţel se 0 . 

 

- ţádost paní Hradilové, Brno o znovu posouzení ceny za prodej pozemku p.č. 14/1. 

   Po krátké diskusi ZM odročilo projednávání na příští zasedání. 

 

- nabídku odkoupení pozemku v lokalitě Ptačího vrchu od Státního statku Valtice, s.p. v likvidaci, 

Valtice. 

Usnesení č. 7 /08/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje nákup pozemku p.č. 487 v k.ú. Vranov nad Dyjí 

o výměře 580m
2
, od České republiky, právo hospodaření s majetkem státu – Státní statek Valtice, 



s.p. v likvidaci, se sídlem nám. Svobody 3, 691 42 Valtice za cenu dle znaleckého posudku 

2455ú2011 od znaleckého ústavu Montekala spol. s r.o. Hálova č. 34, 190 00 Praha 9, ve výši 

5 800,- Kč. 
Hlasování:  pro 13,  proti 0, zdrţel se 0 . 

 

- ţádost paní Jaroslavy Pospíchalové, Vranov nad Dyjí, o nebytové prostory č. 187/16 a 187/17. 

  Pan Durda měl dotaz, zda byl ještě nějaký zájemce a za kolik. 

  Pan starosta odpověděl, ţe pan Piwowarczik Vl. měl schválen odprodej, ale poté odstoupil 

Usnesení č. 7 /09/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje prodej nebytových prostor bytového domu 

Havlíčkovo nábřeţí č.p. 187: 

         - č. 187/16 – sklep o výměře 37,5m
2
 za cenu 5 000,- Kč 

         - č. 187/17 – sál o výměře 82,3m
2
 za cenu 100 000,- Kč 

Nebytový prostor č. 187/17 bude po rekonstrukci slouţit k bydlení. 
Hlasování:  pro 12,  proti 0, zdrţel se 1 (Pospíchalová). 

 

Ad. 9) Smlouvy a dotace. 
Pan starosta předloţil ZM ke schválení následující smlouvy, členové ZM písemné podklady k tomuto 

bodu jednání dostaly před jednáním: 

Usnesení č. 7 /10/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. 010123/11/OD uzavřenou mezi Jihomoravským krajem, Ţerotínovo nám. 

3/5, 601 85 Brno a městysem Vranov nad Dyjí. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve 

formě dotace  na vybudování autobusové točny pro linkové autobusy v ulici Komenského stezka ve 

Vranově nad Dyjí. Příjemci je poskytována dotace v celkové výši  350.000,- Kč. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdrţel se 0 . 

 

Usnesení č. 7 /11/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje podání ţádosti na Jihomoravský kraj, 

Ţerotínovo nám. 3/5, 601 85 o Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje č. 010123/11/OD, kde předmětem smlouvy je poskytnutí účelové investiční 

finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace  na vybudování autobusové točny pro 

linkové autobusy v ulici Komenského stezka ve Vranově nad Dyjí. Dodatek se týká Článku IV. - 

čerpat dotaci k realizaci projektu do 31.12.2012. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdrţel se 0 . 

 

Usnesení č. 7 /12/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje uzavřenou mezi Jihomoravským krajem, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 85 Brno 

a městysem Vranov nad Dyjí. 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace na pořízení pneumatik na automobilní cisternu  

pro hasiče. Příjemci je poskytována dotace ve výši 70.000,- Kč. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdrţel se 0 . 

  

      Usnesení č. 7 /13/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Dodatek k mandátní smlouvě o výkonu funkce 

odpovědného zástupce  Stavební servis - Jan Miklátek – projektová  a inţenýrská činnost v rámci 

stavebního díla „ II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov“ – navýšení ceny o 15 tis. Kč z důvodu 

zvýšeného objemu stavebních prací a víceprací a z důvodu prodlouţení celkové doby výstavby. 

Hlasování:  pro 12, proti 0, zdrţel se 1 (Watzinger) . 

 

Usnesení č. 7 /14/11/Z 



Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi firmou H+M 

spol. s r.o., 8. května 122, Kuchařovice a městysem Vranov nad Dyjí.. Předmětem smlouvy je 

výměna 4 ks plastových oken ve zdravotním středisku, ordinaci dětské lékařky. Cena díla je 

47 148,-Kč. 

Paní Horná - povaţuje za morální povinnost nájemce účastnit se finančně na opravě ordinace. 

Pan Durda – není to investice do vlastního. 

PanWatzinger – výměna oken proběhla v celém domě. 

Hlasování:  pro 12, proti 0, zdrţel se 1 (Horná) . 

 

Usnesení č. 7 /15/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi firmou Asika 

s.r.o., Rezkova 6, 602 00 Brno a městysem Vranov nad Dyjí. Předmětem smlouvy je provedení 

stavebních prací malého rozsahu v budově zdravotního střediska, Náměstí č.p. 47, Vranov nad 

Dyjí. Cena díla činí 199.827,-Kč bez DPH. 

Hlasování:  pro 12, proti 0, zdrţel se 1 (Horná). 

 

Usnesení č. 7 /16/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje soupis projektových víceprací, které se 

nashromáţdily v průběhu stavby při opravě komunikace „II/398 Vranov nad Dyjí průtah – 

Onšov“. Tyto vícepráce projektovala společnost DOSTING, spol. s r.o., Košinova 19, 612 00 Brno, 

IČO 49969234, jednatel ing.Vladimír Krejčík. Jedná se o podíl na změnách SO301 Kanalizace, 

nové římsy a zábradlí na zdech u Formosy, odvodnění v ulici Přední Hamry, dopravní značení a 

provizorní autobusovou točnu. Celkem cena 62.000,-Kč bez DPH, resp.  74.400,- Kč vč. DPH. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdrţel se 0 . 

 

Usnesení č. 7 /17/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo stavby „ II/398 

Vranov nad Dyjí průtah – Onšov“ uzavřený mezi zhotovitelem Skanska a.s., se sídlem Chodov, 

Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, IČ 262 71 303 a objednatelem Městysem Vranov nad Dyjí. Dodatek 

navyšuje cenu - SO 100 Oprava říms, SO 102 Chodníky, SO 302 Přípojky dešťové kanalizace, SO 

801 Sadové úpravy. Celková cena díla bez DPH 5.909.967,49  Kč, cena vč. 20% DPH 7.091.960,99 

Kč. 

Pan Watzinger – zdrţím se, cena je příliš vysoká. 

Hlasování:  pro 12, proti 0, zdrţel se 1 (Watzinger). 

 

 

Usnesení č. 7 /18/11/Z 

 Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo stavby „ II/398 

Vranov nad Dyjí průtah – Onšov“ uzavřený mezi zhotovitelem Skanska a.s., se sídlem Chodov, 

Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, IČ 262 71 303 a objednatelem Městysem Vranov nad Dyjí. Dodatek  

navyšuje cenu – SO 101 Komunikace, SO102 Parkovací stání, SO 301.2 Dešťová kanalizace a 

sniţuje cenu 301.2 Dešťová kanalizace (méněpráce). Celková cena díla bez DPH 6.099.602,68  Kč, 

cena vč. 20% DPH 7.319.523,21 Kč. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdrţel se 0 . 

 

Usnesení č. 7 /19/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Kupní smlouvu č. 1211002014/163680, kde 

prodávající je Městys Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí, IČ 00293806 a 

kupující je JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27 68 98 41. Předmětem 

této kupní smlouvy je úplatný převod plynárenského zařízení včetně všech součástí a příslušenství, 

které je ve vlastnictví prodávajícího, a které bylo realizováno v rámci stavby „Prodlouţení STL 

plynovodu a plynovodních přípojek ul. Znojemská“. Kupní cena stanovená dohodou stran činí 

celkem 244.500,- Kč  bez DPH, DPH (20 %) 48.900,-  Kč,  celkem 293.400,-  Kč. 

Pan Watzinger – vzhledem k celkové ceně za zhotovení, je to cena dobrá. 



Hlasování:  pro 13, proti 0, zdrţel se 0 . 

 

Usnesení č. 7 /20/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje vypovědět dohodou Smlouvu o financování 

nákladů na činnost poradní komise uzavřenou se Správou Národního parku Podyjí, se sídlem 

Znojmo, Na vyhlídce 5, PSČ 669 01 a  dalšími účastníky městem Znojmem, obcemi Havraníky, 

Hranicemi, Horním Břečkovem, Lesnou, Lukovem, Mašovicemi, Onšovem, Podmolím.   

Pan Watzinger – doporučuje vypovězení dohodou. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdrţel se 0 . 

 

 

Ad. 10) Různé - zprávy KV a FV 

Paní Pospíchalová předloţila ZM zprávu Finančního výboru – viz příloha. 

Usnesení č. 7 /21/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí zprávu Finančního výboru. 

Hlasování:  pro 13, proti 0, zdrţel se 0 . 

 

Pan Watinger přednesl zprávu Kontrolního výboru - viz příloha. 

Usnesení č. 7 /22/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru 
Hlasování:  pro 12, proti 0, zdrţel se 1 (Durda). 

 

 

- příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 
Ředitelka MŠ paní Máhrová podala ZM stručnou a výstiţnou informaci o MŠ, zahradě s hracími prvky a 

vybavení MŠ. 

Ředitelka ZŠ, paní Černošková,  podala ZM informaci o vybavení tříd, počtu ţáků a nutných opravách 

budovy ZŠ. 

- Vranovský okrašlovací spolek 
Pan starosta předeslal, ţe nechce uráţet jednotlivce, ţe jde o VOS jako celek. Dále pan starosta seznámil 

přítomné s přihláškou VOS na účasti ve všech stavebních řízeních, které jak konstatoval pan starosta 

bylo jiţ vzato zpět. Dále pan starosta  četl korespondenci k poţadavku VOS na umístění truhlíků 

s květinami do oken ÚM, dále četl korespondenci s VOS k výsadbě zeleně v rámci výstavby průtahu 

Vranovem.  Dále pan starosta vysvětlil, proč nedošlo ke zveřejnění článku VOS ve Vranovském 

zpravodaji. V článku byli jmenovaní někteří občané Vranova, kteří se v zimních měsících starají o 

kluziště na tenisovém kurtu a nesouhlasili  s jejich zveřejněním. Nové, opravené znění článku pan 

starosta  nedostal. 

Paní Rašková – poslala jsem upravenou verzi, ta nebyla zveřejněna. 

Pan starosta – mě nebyla doručena. 

Paní Horná – zanechme válek, je třeba aby se VOS věnoval obecně zkrášlení obce (např. restaurace 

Parník – na místo současné výzdoby usilovat o vkusnou výzdobu). 

Pan Raška – obec činí málo v této věci. 

Pan starosta – jako okrašlovací výbor, co jste udělali, uveďte jednu jedinou akci 

Pan Durda – ZM odsouhlasilo, ţe budeme pouze monitorovat vzhled obce. 

Pan Pecina – kdo z vás je takový odborník, ţe si osvojujete právo vznášet poţadavky. 

Pan Bednář – mám dojem, ţe několik lidí, kteří se s výsledkem voleb nesmířili, řeší tento komplex touto 

cestou, pokračujete v tom stejně jako v minulosti. 

Pan starosta – je zde 14 konstruktivních zastupitelů. 

Pan  Watzinger – nevím, jak dlouho budu ještě v tomto ZM. Mohu však zodpovědně posoudit – 

s odstupem téměř 50-ti let, jaký pokrok nastal ve školství, konkrétně ve vybavenosti naší ZŠ. 

Dosud jsem nezaţil tak hádavé zastupitelstvo, chce to seriózně jednat. 

Pan starosta – zastupitelstvo není hádavé, 14 zastupitelů má zájem, abychom se posunuli o kousek dál, 

pouze VOS dělá problémy 



 

- ţádost pana Rašky 
Pan starosta přečetl ţádost pana MVDr.P. Rašky. 

Pan Watzinger – pokud se zastupitel vzdá odměn, ať se vzdá, ale dál to neřeší. 

Pan starosta – nechápu, proč má ZM řešit rozdělení odměn, kdyţ všichni jasně řekli komu budou 

finanční prostředky poskytnuty. Pan Raška a Ludvík – dětské hřiště, pan Pollák - sportovní klub, pan 

Skůpa – hasiči. 

Pan Raška – proč jsem nebyl informován. 

Pan starosta – pani Vaculová sdělila, ţe veškeré informace v této věci má pan starosta, on vám vše 

vysvětlí. Nezeptal jsi se, přičemţ jsi byl dvakrát na úřadu městyse v dané věci.. 

Paní Horná – nechápu proč tolik hovořit o manipulaci s penězi, proč se má vybírat, pokud chci dát tak 

dám a drţím pusu. 

Pan Raška – nevěděl jsem kolik je na účtu, proto ten výběr do pokladničky, uvést číslo účtu je moţné. 
 

Ad. 11) Diskuse občanů, připomínky. 
Paní Pancová – přišli za mnou s náčrtem opravy cesty v Junáckém údolí, nechci asfalt v zahradě. Kdy se 

bude cesta opravovat? 

Pan starosta – v projektu je pouze sjezd na pozemek, pokud nesouhlasíte, bude se muset opravit projekt. 

Paní H. Bartoňová – je přece nesmysl aby souhlasila s asfaltem 8m v zahradě. 

Pan starosta – jedná se skutečně pouze o sjezd z komunikace – řádově do 1m. Finanční prostředky- 

dotace budou vyhlášeny buď z ministerstva pro místní rozvoj, nebo z JmK- tam je to však do výše 200 

tis. Kč – coţ je málo.  

Paní Horná – je třeba se rozhodnout, zda bude souhlasit s projektem. 

 

Ad. 12) Závěr.  
Pan starosta poděkoval občanům za trpělivost a hojnou účast, zastupitelům za konstruktivní přístup a 

jednání ukončil. 

Zapsal : Grund ve 20,05 hod.   

Zápis byl vyhotoven: 24.10.2011 

Zápis byl ověřen:                                                              

 

 

 

                                                             Starosta městyse: 

 

 

                                                             

 

Ověřil: 

 


