
 

 

                                                             

 

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

 

 

Z á p i s   č. 8/2011 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov 

nad Dyjí konaného dne 8. prosince 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, Bc.Vaculová Dana, Kudrová Soňa.  

 

Ad.1)   Zahájení.  

 
Jednání 8. 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 usnášení schopné. 

Zapisovatelem dnešního zasedání určil tajemníka úřadu městyse pana Ing. Petra Grunda. 

Dále pan starosta přednesl návrh na ověřovatele  zápisu a to: paní Pospíchalová Jaroslava a pan 

Švajka František.  K návrhu nebyly ţádné proti návrhy ani připomínky. 

Usnesení č. 8/01/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 8. zasedání 

Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí paní Pospíchalovou Jaroslavu  a Pana Švajky 

Františka . 

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/   Rozpočtové provizorium. 

6/   Převody do majetku městyse. 

7/   Veřejnoprávní smlouvy. 

8/   Majetkové převody. 

9/   Veřejná vyhláška o místních poplatcích za svoz odpadu … 

10/ Smlouvy a dotace. 

11/ Různé ( VaK, parkoviště Klatovka, autobusová točna, zpráva kontrolního a finančního výboru). 

12/ Diskuse občanů, připomínky 



13/ Závěr.  

 

Program nebyl doplněn ţádnými protinávrhy, nebyl ani změněn. 

Usnesení č. 8 /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/   Rozpočtové provizorium. 

6/   Převody do majetku městyse. 

7/   Veřejnoprávní smlouvy. 

8/   Majetkové převody. 

9/   Veřejná vyhláška o místních poplatcích za svoz odpadu … 

10/ Smlouvy a dotace. 

11/ Různé ( VaK, parkoviště Klatovka, autobusová točna, zpráva kontrolního a finančního 

výboru). 

12/ Diskuse občanů, připomínky 

13/ 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. 7 /06/11/Z 

ZM schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace a pro provádění vyřazování a likvidaci movitého 

majetku. 

Podle této směrnice nyní probíhá inventarizace. 

Usnesení č. 7 /07/11/Z 

ZM neschvaluje prodej části pozemku panu Václavu Hájkovi, Hluboká nad Vltavou. 

S ţadateli se nyní jedná o nájmu předmětného pozemku. 

Usnesení č. 7 /08/11/Z 

ZM schvaluje nákup pozemku p.č. 487 v k.ú. Vranov nad Dyjí o výměře 580m
2
, od České republiky, 

ve výši 5 800,- Kč. 

Prodej je v jednání. 

Usnesení č. 7 /09/11/Z 

ZM schvaluje prodej nebytových prostor č. 187/16 – sklep a  č. 187/17 – sál, bytového domu 

Havlíčkovo nábřeţí č.p. 187: 

 Prodej je v jednání.                  
Usnesení č. 7 /10/11/Z 

ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Předmětem smlouvy 

je poskytnutí účelové investiční finanční podpory  na vybudování autobusové točny pro linkové 

autobusy v ulici Komenského stezka ve Vranově nad Dyjí. 

Smlouva byla podepsána. 

Usnesení č. 7 /11/11/Z 

ZM schvaluje podání ţádosti na Jihomoravský kraj o Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje, 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. 



Ţádost byla  podána. 
 

Usnesení č. 7 /12/11/Z 

ZM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.. 

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

pro hasiče.  

Smlouva podepsána, finanční prostředky vyčerpány. 
      Usnesení č. 7 /13/11/Z 

ZM 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“ . 

Dodatek smlouvy byl podepsán. 

Usnesení č. 7 /14/11/Z 

ZM schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi firmou H+M spol. s r.o.. Předmětem smlouvy je 

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

Smlouva byla podepsána a realizována. 
Usnesení č. 7 /15/11/Z 

ZM schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi firmou Asika s.r.o.. Předmětem smlouvy je provedení 

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

Smlouva byla podepsána, dílo realizováno. 

Usnesení č. 7 /16/11/Z 

ZM schvaluje soupis projektových víceprací, které se nashromáţdily v průběhu stavby při opravě 

komunikace „II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov“.  

V současné době probíhají úhrady za jednotlivé SO. 

Usnesení č. 7 /17/11/Z 

ZM schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo stavby „ II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov“ 

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. 

Dodatek smlouvy byl podepsán. 
Usnesení č. 7 /18/11/Z 

 ZM schvaluje Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo stavby „ II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov“. 

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

kanalizace a sniţuje cenu 301.2 Dešťová kanalizace (méněpráce).  

Dodatek smlouvy byl podepsán. 
Usnesení č. 7 /19/11/Z 

ZM schvaluje Kupní smlouvu, kde prodávající je Městys Vranov nad Dyjí a kupující je JMP Net, 

s.r.o.. 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“.  

Smlouva byla podepsána. 
Usnesení č. 7 /20/11/Z 

ZM schvaluje vypovědět dohodou Smlouvu o financování nákladů na činnost poradní komise 

uzavřenou se Správou Národního parku Podyjí a  dalšími účastníky městem Znojmem, obcemi 

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

Vypovězení smlouvy je v jednání. 
 

 

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

Pan starosta přeloţil ZM zprávu o činnosti rady (RM), úřadu městyse (ÚM) a informace o 

hospodaření městyse – viz příloha. 



 

 

 

Z úřadu městyse: 

 

Od 1.1.2012 – sníţení počtu zaměstnanců o jednoho – paní Jaroslava Hojná – referentka pro sociální 

oblast (hmotnou nouzi),  přechází z důvodu reorganizace pod úřad práce. 

Kromě této agendy, dělala na úřadě fyzicky přijatou a odeslanou poštu a vymáhání pohledávek. 

 

Od 1.1.2012 by měla na úřad městyse nastoupit paní Miroslava Hanáková, jako zástup za paní 

Lenku Franekovou, která bude na mateřské a rodičovské dovolené. 

 

 

Rada městyse:  

 

Zasedala  31.10. a  28.11 a přijala níţe uvedené usnesení: 

 

- neschválila ţádost panu Ing. L. Molíkovi o sníţení nájemného za parkoviště u přehrady.  

 

- pověřila starostu městyse, aby jednal s paní Holešovou Zdeňkou ve věci určení vlastnictví  vodárny, 

nacházející se na pozemku p.č. 1421/1, který je ve vlastnictví městyse. Cílem jednání je dosaţení 

mimosoudní dohody o určení vlastnictví ve prospěch městyse. 

 

 - schválila  provedení rozpočtového opatření č. 8/2011. 

 

- neschválila ţádost paní Aleny Prathové o sníţení nájemného za pronájem rekreačního střediska 

Klatovka. RM souhlasí s úhradou nájemného za rok 2011 do konce roku 2012. 

 

- schválila záměr pronajmout rekreační středisko Klatovka pro rok 2012 s tím, ţe vyvolávací cena je 

90.000,-  Kč. 

 

- neschválila ţádost pana K.Švába  o změnu dopravního značení místní komunikace Přední Hamry. 

 

-  schválila provedení rozpočtového opatření č. 9/2011. 

 

- doporučila ZM ke schválení rozpočtové provizorium pro rok 2012. 

 

- doporučila ZM ke schválení převod do majetku městyse - plynofikace ulice Znojemská, naviják na 

vozidlo hasičského záchranného sboru, mobilní pódium a školní zelená zahrada . 

 

- doporučila ZM ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku za provoz 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

- schválila ţádost paní Jitky Ludvíkové, bytem Suchohrdly, Brněnská 265, 669 02  Znojmo, o nájem části 

pozemku p.č. 438/1 o výměře 50 m
2
 (pozemek na parkovišti pod Ptačím vrchem, kde se nachází 

nemovitost ţadatelky – prodejní stánek s občerstvením) pro podnikatelské účely. Smlouva bude na dobu 

určitou a to do 31.12.2012, cena je 250,- Kč/1 m
2
/za kaţdý započatý rok, nájemné za rok 2012 činí  

12 500,- Kč. 

 

- schválila nájem rekreačního střediska Klatovka paní Aleně Prathové, Bělidla 289, Vranov nad Dyjí, za 

roční nájemné 102 tis. Kč. 

 



- schválila smlouvu s Jihomoravským krajem na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH za 

rok 2011, ve výši 24 554,- Kč. 

 

- doporučila ZM ke schválení majetkoprávní vypořádání pozemků po provedení stavby „II/398 Vranov 

nad Dyjí průtah – náměstí“, p.č. 1387/1 a p.č. 1387/5 dle GP č.963-280/2011, vyhotoveného  Ing. Radkem 

Mertou, Samoty 1a, 628 00 Brno, IČ 68107315.  

 

- vzala na vědomí rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 27.9.2011 (sp.zn. 21 Co 348/2009) ve věci 

ţalobců Mgr. Aleše Klempy, bytem Brno, Rudíkova 6 a Ing. Sáši Audyho, bytem Znojmo, Jana Palacha 2 

a ţalovanému městysi Vranov nad Dyjí o odvolání ţalovaného proti rozsudku Okresního soudu ve Znojmě 

ze dne 7.7.2009, č.j. 6C169/2007-221. Ţalovaný je povinen zaplatit částku 106.000,93 Kč 

s příslušenstvím. 

 

- doporučuje ZM zaplatit Mgr. Aleši Klempovi bytem Brno, Rudíkova 6 a Ing. Sáši Audymu, bytem 

Znojmo, Jana Palacha 2 za uţívání pozemku p.č. 1394/3, ostatní plocha, v k.ú. Vranov nad Dyjí za období 

od 8.11 do 31.12.2008 a za kalendářní roky 2009, 2010, 2011 částku 86.749,07 Kč, nejpozději do 

31.12.2011.  

 

- postupuje ZM k projednání ţádost pana Ing. Libora Molíka o sníţení nájemného za pronájem parkoviště 

u Klatovky na základě nového podání v zastoupení advokáta. 

 

- doporučila ZM ke schválení bezúplatný převod traktoru na pokos trávy Agrojet včetně příslušenství 

Sportovnímu klubu Vranov nad Dyjí. 

 

- schválila odměnu ředitelce Základní školy Vranov nad Dyjí. 

 

- schválila Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání 

přestupků pro obce: Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lančov, Lesná, Lubnice, Onšov, Oslnovice, Podhradí 

nad Dyjí, Podmyče, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Štítary, Šumná, Uherčice, Vracovice, Vratěnín, Vysočany, 

Zálesí, Zblovice, Blíţkovice, Citonice, Ctidruţice, Horní Břečkov, Lukov, Olbramkostel. 

 

- schválila přijetí nového pracovníka na úřad městyse paní Miroslavu Hanákovou, bytem Vranov nad Dyjí, 

Benátky 105, jako zástup za paní Lenku Franekovou, která bude odcházet na mateřskou a rodičovskou 

dovolenou. Zástup bude na dobu určitou s nástupem od 1.1.2012. 

 

Další informace: 

 

Svazek obcí Národního parku Podyjí 

- chystají se webové stránky – www.SONPP.cz 

- od 1.1.2012 se zvyšuje členský příspěvek na 10 Kč na občana za stávajících platných kritérií 

- svazek bude prosazovat, aby NP byl vyhlášen zákonem 

- od 1.1.2012 nové vedení svazku – předseda ing. Gabrhel, místopředseda Bc. Frélich, výbor: ing.Vedra, 

p. Formanová, p. Pecina 

Usnesení č. 8 /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. 8/2011 a č. 

9/2011. K přednesenému nebylo dotazů ani připomínek. 

http://www.sonpp.cz/


Usnesení č. 8 /04/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2011. 

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

 

Usnesení č. 8 /05/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2011. 

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

 

 

Ad.5/   Rozpočtové provizorium. 
Paní Vaculová dále předloţila návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2012 (viz příloha). 

K přednesenému návrhu nebyly ţádné dotazy ani připomínky. 

Usnesení č. 8/06/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 

2012. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

 

Ad. 6/   Převody do majetku městyse. 
Paní Vaculová předloţila ZM návrhy na převod nedokončených  investic do majetku městyse.     
Níţe uvedené akce jsou účtované do nedokončených investic a byly jiţ dokončeny, jedná se o převod těchto 

investic do majetku městyse. Přehled o výši uhrazených faktur je přílohou.  

 

- plynofikace ulice Znojemská – převod nedokončené investice do dlouhodobého hmotného majetku 

městyse a zároveň její vyřazení na základě jiţ schválené kupní smlouvy.  

Usnesení č. 8/07/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod nedokončené investice „Plynofikace 

ulice Znojemská-Vranov nad Dyjí„ do majetku městyse a to ve výši  652 050,93  Kč. Zároveň 

k následujícímu datu, po datu zařazení, schvaluje vyřazení tohoto majetku z důvodu prodeje 

(viz kupní smlouva s fi JMP Net s.r.o.). 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

- mobilní pódium  – převod nedokončené investice do dlouhodobého hmotného majetku městyse 

Usnesení č. 8/08/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod nedokončené investice „Mobilní 

pódium“  do majetku městyse a to ve výši     150 960,--  Kč, majetek bude zkategorizován podle 

platného číselníku CZ CPA ( ČÚS č. 708), přiřazena odpisová skupina a doba pouţívání  (dle 

přílohy č.2). 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

-naviják na Avii 30  – převod nedokončené investice do dlouhodobého hmotného majetku městyse – 

je technickým zhodnocením hasičského vozidla  AVIA 30. 

Usnesení č. 8/09/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod nedokončené investice - technického 

zhodnocení vozidla Avia 30 – navíjecí zařízení -  do majetku městyse a to ve výši   75 716,--  Kč, 

majetek bude zkategorizován podle platného číselníku CZ CPA ( ČÚS č. 708), přiřazena 

odpisová skupina a doba pouţívání  (dle přílohy č. 2), bude s ním zacházeno, jako s technickým 

zhodnocením majetku. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 
 

- zastřešení sochy v parku u splavu – převod nedokončené investice do dlouhodobého hmotného 

majetku městyse.                                      



 

 

Usnesení č. 8/10/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod nedokončené investice „Zastřešení 

sochy v parku u splavu„  do majetku městyse a to ve výši  37 604,-- Kč, majetek bude 

zkategorizován podle platného číselníku CZ CPA ( ČÚS č. 708), přiřazena odpisová skupina a 

doba pouţívání  (dle přílohy č. 2). 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

- II/398 Vranov nad Dyjí  průtah  Onšov – převod nedokončené investice do dlouhodobého 

hmotného majetku městyse 

 

Usnesení č. 8/11/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod nedokončené investice „II/398 

Vranov nad Dyjí průtah Onšov“ do majetku městyse  v celkové výši  7 394 412,90  Kč  na jednotlivé 

druhy majetku a v hodnotách, uvedených v příloze tohoto zápisu. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

- Zelená školní zahrada – převod nedokončené investice do dlouhodobého hmotného majetku 

městyse. 

Usnesení č. 8/12/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod nedokončené investice do majetku 

městyse:  

                      

               Zelená školní zahrada - oplocení                                                                     40 531,--Kč 

               Zelená školní zahrada - plot                                                                             32 208,--Kč 

               Zelená školní zahrada, altán (DA 9476.01:Altán modřínový 5 m  

               šestiúhelník, vč. lazury stolů a lavic se střešní krytinou-šindel, včetně  

               dlaţby pod altán, vč. podkladových štěrků a obrubníků)                            178 928,--Kč 

               Zelená školní zahrada, závěsná houpačka hnízdo (DA 4050)            53 892,--Kč 

               Zelená školní zahrada, lezecká síť-lana Herkules (BH 4639-10)                109 632,--Kč 

               Zelená školní zahrada, tabule na kreslení 2,1x1,9 m (DA0080)                    19 968,--Kč 

            

               celkem                                       435 159,--Kč 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 
 

- Zelená školní zahrada - převod majetku městyse  z dlouhodobého hmotného majetku do majetku 

příspěvkové organizace  Základní škola Vranov nad Dyjí. 

Usnesení č. 8/13/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod tohoto majetku na příspěvkovou 

organizaci-Základní škola Vranov nad Dyjí: 

Zelená školní zahrada, oplocení -  ve výši                                                                       40 531,--Kč 

Zelená školní zahrada, plot - ve výši                                                                                32 208,--Kč 

Zelená školní zahrada, altán (DA 9476.01:Altán modřínový 5 m šestiúhelník,  

vč. lazury stolů a lavic se střešní krytinou-šindel, dlaţba pod altán,  

podkladové štěrky a obrubníky) – ve výši                                                                     178 928,--Kč 

Zelená školní zahrada, závěsná houpačka hnízdo (DA 4050)- ve výši                53 892,--Kč 

Zelená školní zahrada, lezecká síť-lana Herkules (BH 4639-10) – ve výši                  109 632,--Kč 

Zelená školní zahrada, tabule na kreslení 2,1x1,9 m (DA0080) – ve výši                     19 968,--Kč 

          

celkem                                                          435 159,--Kč 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 



 

- vzhledem ke skutečnosti, ţe došlo k převodu majetku na příspěvkovou organizaci Základní škola Vranov  

  nad Dyjí, je třeba upravit dodatkem č. 10 zřizovací listinu této organizace. 

 

 

Usnesení č. 8/14/11/Z 

Zastupitelstvo Městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Dodatek č. 10 – ke zřizovací listině ze dne  

29. 11. 2002 – příspěvkové organizace Městyse Vranov nad Dyjí: Základní škola Vranov nad 

Dyjí, příspěvková organizace, kde se vymezuje majetek ve vlastnictví zřizovatele, který se 

předává k hospodaření na tam uvedený stav - viz příloha. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 
 

 

Ad. 7/ Veřejnoprávní smlouvy. 
Pan tajemník ÚM seznámil ZM s výkonem přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 

v dalších celkem 26 obcích v celkovém počtu 8 500 obyvatel. RM schválila dodatek k 

veřejnoprávním smlouvám, který řeší navýšení poplatku za řízení.  

 

         Rada městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené  

         působnosti na úseku projednávání přestupků pro obce: Bítov, Chvalatice, Korolupy, Lančov, Lesná,  

         Lubnice, Onšov, Oslnovice, Podhradí nad Dyjí, Podmyče, Stálky, Starý Petřín, Šafov, Štířaty, 

         Šumná, Uherčice, Vracovice, Vratěnín, Vysočany, Zálesí, Zblovice, Blíţkovice, Citonice,  

         Ctidruţice, Horní Břečkov, Lukov, Olbramkostel. 

 

 

Ad. 8/ Majetkové převody. 
Pan tajemník ÚM předloţil ZM ţádosti o prodej pozemků a majetku: 

-ţádost paní Hradilové, byla jiţ projednávaná a na minulém jednání tato ţádost byla odročena na    

toto jednání. RM doporučuje ZM prodej pozemku p.č. 14/1 za cenu 150,- Kč/m
2
. 

Pan Durda je pro cenu 150,- Kč/m
2
. 

Hlasování : kdo je pro cenu 150,-Kč/ m
2
 : pro 12 

Usnesení č. 8/15/11/Z 

Zastupitelstvo Městyse Vranov nad Dyjí schvaluje prodej pozemku p.č. 14/1, k.ú. Vranov nad 

Dyjí, o výměře 134m
2
, za cenu 150,- Kč/m

2
, žadatelce paní Janě Hradilové, Údolní 42, 602 00 

Brno. 

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

 

- ţádost Sportovního klubu o převod, případně prodej traktoru Agrojet na sečení trávy. 

Usnesení č. 8/16/11/Z 

Zastupitelstvo Městyse Vranov nad Dyjí schvaluje bezúplatný převod traktoru Agrojet na 

sečení trávy včetně příslušenství (čelní radlice, kartáč, vlek) Sportovnímu klubu Vranov nad 

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

 

- ţádost Správy a údrţby silnic JmK o majetkoprávní vypořádání pozemků po provedení stavby.                               

Usnesení č. 8/17/11/Z 

Zastupitelstvo Městyse Vranov nad Dyjí schvaluje ţádost Správy a údrţby silnic JmK, 

příspěvkové organizace, Ţerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno o majetkoprávní vypořádání – 

bezúplatný převod pozemků po provedení stavby „II/398 Vranov nad Dyjí průtah – náměstí“, 

zapsaných na LV 10001:  

        p.č. 1387/1  část o výměře   45 m
2
 ostatní plocha (dle GP p.č. 1387/19) 

        p.č. 1387/1  část o výměře 162 m
2
 ostatní plocha (dle GP p.č. 1387/20) 



        p.č. 1387/5  část o výměře 123 m
2
 ostatní plocha (dle GP p.č. 1387/21) 

        p.č. 1387/5  část o výměře   37 m
2
 ostatní plocha (dle GP p.č. 1387/22) 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

 

Ad. 9/ Veřejná vyhláška o místních poplatcích za svoz odpadu … 

Paní Kudrová účetní ÚM seznámila ZM s návrhem obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 

provoz systému komunálních odpadů. 

Pan Watzinger – občané doplácí na rekreační sezonu. 

Pan Miklík -  občané doplácí na rekreační sezonu, doporučuje zrušit hnízdo tříděného odpadu u 

SUS. 

Pan starosta – pokud se najde místo, převede se jinam. 

Pan Bednář – neřešitelný problém, lidi nejsou připraveni ani zodpovědní, např. biologický odpad 

(tráva, listí, shnilé ovoce) neustále zaplňuje kontejnery, jsem pro 500,- Kč 

Paní Horná – je vidět pytle s odpadem okolo silnice. 

Pan Švajka  - návrh 500,- Kč. 

Pan starosta – návrh 500,- Kč. 

Pan Watzinger – návrh - hlasovat o návrzích. 

Kdo je pro 500,- Kč – hlasování: pro 10 

Usnesení č. 8/18/11/Z 

Zastupitelstvo Městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, 

která mění a doplňuje znění Obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 o místním poplatku za provoz 

systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

Hlasování: pro 10, proti 3, zdrţel se 0 (Durda, Miklík, Kasal) 

 

Ad. 10/  Smlouvy a dotace. 
Pan starosta předloţil ZM ke schválení dotace a smlouvy: 

- smlouva s JmK na dotace za provoz SDH za rok 2011, k předloţenému nebylo dotazů ani 

připomínek. 

Usnesení č. 8/19/11/Z 

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

Jihomoravského kraje č. 10832/11/OHK uzavřenou mezi Jihomoravským krajem, Ţerotínovo 

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

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na výdaje na 

zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na rok 2011 v celkové výši 24.554,- Kč (věcné 

vybavení 12.575,- Kč, výdaje na odbornou přípravu 2.770,- Kč, výdaje na uskutečněný zásah 

JSDH obce mimo její územní obvod 9.209,- Kč). 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

- dodatek ke smlouvě na dotaci na autobusovou točnu, k předloţenému nebylo dotazů ani 

připomínek. 

 

Usnesení č. 8/20/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 010123/11/OD/1 uzavřený mezi Jihomoravským krajem, 

Ţerotínovo nám. 3/5, 601 85 Brno a městysem Vranov nad Dyjí (dotace na autobusovou točnu 

350.000,- Kč). 

Dodatkem se mění čl. IV. odst. 1 a 10 takto – příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci 

projektu nejpozději do 31. 12. 2012 a vyúčtování dotace je do 31. 1. 2013. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 



         - uvolnění pozastávky na stavbu průtahu, k předloţenému nebylo dotazů ani připomínek. 

 

 

 

 

Usnesení č. 8/21/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje firmě Skanska a.s. , Líbalova 1/2348, 149 00 

Praha 4, Chodov uvolnění 5% pozastávky na stavbě „II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov“ 

dle SoD zhotovitele 76040321187 5880 a dod. č. 1-3 v částce 47.834,- Kč.  

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

- dodatek ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací malého rozsahu – navýšení nákladů, 

k předloţenému nebylo dotazů ani připomínek. 

Usnesení č. 8/22/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Dodatek I. ke smlouvě o dílo AS102011Z ze 

dne 6. 10. 2011 uzavřený mezi městysem Vranov nad Dyjí a fa. ASIKA s.r.o., Rezkova 6, Brno, 

602 00, IČ 255 668 31. Dodatkem se mění cena díla na základě dohodnutých změn rozsahu 

prací, pouţitých materiálů a technologických postupů. Cena se navyšuje nad rámec původní 

SOD AS102011Z o 75.002,- Kč + 20%DPH. Celková cena díla činí 274.829,- Kč bez 20% DPH. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

Pan starosta dále informoval ZM o návrhu smlouvy o vyuţívání bioodpadu, převzetí a zpracování 

biologicky rozloţitelných odpadů cena je 380,- Kč/t bez DPH. 

Pan Durda – bude z toho obec něco mít? 

Pan starosta je to řešení bioodpadu pro občany, chataře a chalupáře. 

 

Dále shrnul jaké dotace byly realizované v roce 2011: 

Zelená školní zahrada – 280.000,- Kč 

Přípravné práce pro výtah na zdravotní středisko – 200.000,- Kč  

Mobilní pódium – 75.000,- Kč 

2 x JSDH – 70.000,- Kč na pneumatiky 

                 - 24.554,- Kč na akceschopnost 

TIC – 47.000,- Kč 

Autobusová točna – 350.000,- Kč (převod do roku 2012) 

 

Výhled - dotace 2012: 

JMK –20 mil. Kč na rozvoj venkova - dříve bývalo 80 mil. Kč. 

ROP Jihovýchod (náměstí, knihovna) – pokud budou vyhlášeny. 

Návrh – dokončení ozelenění náměstí s inventářem, veřejné osvětlení na náměstí a okraje obce. 

Vývoj je odvislý od vypsaných titulů a částek dotací. 

 

Ad. 11/ Různé ( VaK, parkoviště Klatovka, autobusová točna, zpráva  

                            kontrolního výboru). 
Informace VaK. 

Pan starosta  seznámil ZM s přípravou změny ceny u vodného a stočného pro rok 2012. 

Pan Watzinger připomněl, ţe bude čistička odpadních vod v provozu jiţ dvacet let, je třeba provádět 

opatření. 

Pan starosta odpověděl, ţe stav je trvale sledován firmou VaK a ta má plán dozoru, který plní. 

 

Parkoviště Klatovka – nájemné za pozemek. 

Pan starosta dále informoval ZM o stavu nájmu za pozemek pod parkovištěm  u Klatovky – pan 

Klempa a pan Audy  - úhrada nájemného. 



Rozsudek ze dne 27. září 2011 - proti tomuto rozsudku není dovolání přípustné (viz. rozsudek). 

Částka uvedená v rozsudku se týká let 2005, 2006, 2007, a větší části roku 2008 ( do 7.11.2008), 

včetně zákonných úroků z prodlení. Na uvedené období platí rozsudek  soudu. 

Zastupitelstvo by mělo schválit úhradu doplatku za období 8.11.2008 – 31.12.2011. Na zaplacení 

částky za uvedené období zaslali ţalobci „Výzvu k dobrovolnému vydání bezdůvodného obohacení 

za uţívání pozemku p.č.  1394/3., ostatní plocha, v k.ú. Vranov nad Dyjí za období 8. 11. –            

31. 12. 2008, a za kalendářní roky 2009, 2010, 2011“.  Jedná se celkovou částku 86.749,07 Kč bez 

úroků. Uvedenou částku ţádají uhradit do konce letošního roku, tj. nejpozději do 31.12.2011 

(viz.výzva).  

Paní Horná – plně respektovat rozhodnutí soudu. 

Usnesení č. 8/23/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Brně ze 

dne 27. 9. 2011  (sp.zn. 21 Co 348/2009) ve věci ţalobců Mgr. Aleše Klempy, bytem Brno, 

Rudišova 6 a Ing. Sáši Audyho, bytem Znojmo, Jana Palacha 2 a ţalovanému městysi Vranov 

nad Dyjí o odvolání ţalovaného proti rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 7. 7. 2009, 

č.j. 6C 169/2007-221.  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

Usnesení č. 8/24/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje zaplatit Mgr.Aleši Klempovi, bytem Brno, 

Rudišova 6 a Ing. Sáši Audymu, bytem Znojmo, Jana Palacha 2 za uţívání pozemku p.č.  

1394/3, ostatní plocha, v k.ú. Vranov nad Dyjí za období 8.11. – 31.12.2008, a za kalendářní 

roky 2009, 2010, 2011“ částku 86.749,07 Kč,  nejpozději do 31.12.2011. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

Pan starosta seznámil ZM s problematikou nájmu pozemku a vlastního parkoviště – stavby. 

RM navrhuje oddělit čarou pozemek Mgr. Klempy a Ing. Audiho na ploše parkoviště, vypovědět jim 

nájem a sníţit nájemné u Ing. Molíka a nadále jiţ parkoviště provozovat pouze na vlastních 

pozemcích. 

Pan Watzinger – plně dodrţovat vymezené plochy ve vlastnictví obce. 

Pan Durda – doporučuje se domluvit – zda bychom provoz nevedli my. 

Paní Pospíchalová – ať jejich plochu provozuje nájemce, platí jim nájem a ne my. 

Pan Watzinger – je třeba toto projednat s právníkem. 

Pan starosta – zkusíme vejít v jednání, uţívání pozemku bude zastaveno, další se dohodne. 

Usnesení č. 8/25/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje nevyuţívat část parkoviště pod Klatovkou,  

p.č. 1394/3 v k.ú Vranov nad Dyjí, pozemek patřící Mgr. Aleši Klempovi, bytem Brno, 

Rudišova 6 a Ing. Sáši Audymu, bytem Znojmo, Jana Palacha 2, pro potřeby parkování 

motorových vozidel. Od 1. 1. 2012 nebude nájemce, se kterým má městys Vranov nad Dyjí 

uzavřenou Smlouvu o nájmu pozemku vyuţívat tuto část pozemku o výměře 643 m2 patřící 

Mgr. Aleši Klempovi a Ing. Sáši Audymu. Městys Vranov nad Dyjí předá uvedený pozemek 

plně k dispozici příslušným majitelům k vyuţívání.  

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

Pan starosta dále informoval ZM o ţádosti Ing. Libora Molíka o sníţení nájemného z uţívání 

parkoviště u Klatovky. 

 Nájemní smlouva, ve znění Dodatku č. 3 ze dne 7. 4. 2011 měl městys Vranov nad Dyjí nárok na 

zaplacení nájemného nebylo však zaplaceno nic, ani po zaslání druhé upomínky. Pan Molík zmocnil 

JUDr. Jakuba Schmitzeho k zastupování ve věci slevy z důvodu omezení dopravy, která byla při 

stavbě průtahu Vranovem. 

Návrh – zaslat III. upomínku a dále řešit celou věc soudní cestou. 

Pan Miklík – připravuje se oprava mostu na hrázi – do 5-ti let, realizace potrvá dva aţ tři roky. 

Pan Watzinger – byl pan Molík informovaný? 



Pan starosta – ano, byl na veřejném jednání před zahájením stavby. 

Paní Horná – v celé republice byl pokles rekreace, počasí bylo špatné, je krize. 

Usnesení č. 8/26/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje po nezaplacení III. upomínky, z titulu 

Smlouvy o nájmu pozemku ze dne 11.9.2009 ve znění dalších dodatků uzavřenou mezi 

městysem Vranov nad Dyjí a Ing. Liborem Molíkem, bytem Vršovická 22, 101 00 Praha 10, IČ 

686 572 18,  vymáhat škodu nezaplacením nájemného i soudní cestou. 

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

 

Točna linkových autobusů. 

Pan starosta informoval ZM o tom, ţe dotace na točnu autobusů jsou přeloţeny na rok 2012. Byla 

podána na městys ţaloba u Okresního soudu ve Znojmě o určení vlastnického práva k nemovitosti    

(vodárny). S paní Holešovou, která ţalobu podala,  zkoušel jednat pan starosta o mimosoudní 

vyrovnání, nechtěla však ustoupit z ţaloby, protoţe to prý slíbila okrašlovacímu spolku.  

Pan Durda – kdo byl za paní jednat? 

Pan starosta – paní Holešová řekla, ţe jméno si jiţ  nepamatuje, ale někdo z okrašlovacího spolku.   

Pan Durda – Vranovský okrašlovací spolek (dále jen VOS) zatím nevydal ţádné oficiální stanovisko, 

ani jakékoli vyjádření k chystané výstavbě autobusové točny ve Vranově nad Dyjí. Veškerá 

iniciativa ohledně záchrany vodárenského domečku pochází od paní Lomové. 

Pan starosta – Za VOS paní Rašková 1. 9. informovala a tudíţ věděla o tom, ţe VOS se přihlásil jako 

účastník řízení na MěÚ Znojmo – řízení o autobusové točně. VOS dodal dokument na MěÚ Znojmo 

aţ 19. 10. (den před konáním ZM), ţe se distancují od jednání paní Lomové. Do té doby VOS 

neudělal nic pro to, aby vše zastavil a díky tomu je současný stav takový, jaký je.   

Pan Durda – proč nebyl příspěvek paní Lomové otisknut ve zpravodaji. 

Pan starosta – bylo by nutné zveřejnit i odpověď na něj a na konfrontace ve zpravodaji není místo. 

Pro objasnění příspěvek do zpravodaje s názvem „Vodárenský domeček, nebo autobusové nádraţí,“ 

přečten – viz příloha. Přečtena i odpověď paní Lomové  – viz příloha. Paní Lomová byla o důvodu 

nevytištění článku informována. 

 

Zpráva kontrolního výboru. 

Pan Watzinger seznámil ZM se zprávou kontrolního výboru – viz. příloha, dále pak seznámil ZM 

s plánem činnost kontrolního výboru. 

Usnesení č. 8/27/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a plán 

činnosti na rok 2012. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

Zpráva finančního výboru. 

Paní Pospíchalová seznámila ZM se zprávou finančního výboru – viz. příloha. 

Usnesení č. 8/28/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí zprávu finančního výboru. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrţel se 0 

 

Ad. 12) Diskuse občanů, připomínky. 
Pan Ryšavý ml. – dotaz k panu Miklíkovi – oprava mostovky. 

Pan Miklík – do konce II čtvrtletí 2012 bude dokončen projekt, realizace za tři roky. 

Pan starosta – pokud to půjde bude se usilovat o lávku pro pěší. 

Pan Durda – jak funguje redakční rada, kdo schvaluje obsah zpravodaje a proč není ve zpravodaji 

uvedeno sloţení  redakční rady? 

Pan starosta – rada funguje ve sloţení Vedra, Černošková, Polláková, Kudrová a Matulová. 

Redakční rada nebyla uvedena v posledních dvou číslech, bylo pouze uvedeno přispěli. Pokud je to 



tak důleţité, tak v dalších číslech bude redakční rada vţdy uvedena. Co se týče příspěvku paní 

Lomové, redakční rada byla o něm informována  a souhlasila s důvody proč nevyjde. 

Pan Watzinger – rada je zpravidla uvedena. 

Slečna Kocholová – je prý nějaké podezření z váţné nemoci u zvířat. 

Pan Bednář – nyní je v šetření úhyn psa za okolností, které nasvědčují podezření  na váţnou nemoc 

(Aujeszkyho choroba) pro hospodářská zvířata – nikoli pro člověka. Pokud se podezření potvrdí, 

bude vyhlášena karanténa a další podrobnosti – nyní však nelze předbíhat. 

Pan Watzinger – pozvání na půlnoční Silvestrovské setkání v 0,30 hod. – přivítání Nového roku. 

 

 

Ad. 13) Závěr.  
Pan starosta poděkoval občanům za trpělivost a účast, zastupitelům za konstruktivní přístup. 

Všem přítomným pan starosta popřál příjemné proţití vánočních svátků a do Nového roku popřál 

mnoho úspěchů, spokojenosti a zdraví. Po té jednání ukončil. 

Zapsal : Grund ve 19,50 hod.   

Zápis byl vyhotoven:  

Zápis byl ověřen:                                                              

                                                            

 

                            Starosta městyse: 

 

 

                                                             

Ověřil: 

 

: 

 


