
 

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

 

 

Z á p i s   č. 9/2012 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse Vranov 

nad Dyjí konaného dne 2. února 2012 v 17.00 hodin v budově místní knihovny ve  

Vranově nad Dyjí. 

Přítomni: Altenburger Luboš, MVDr. Bednář Květoslav, MUDr.Horná Alena, Herold Jan, Jelínek 

Antonín, Kasal Vladimír, Kocholová Jana, Miklátek Jan, Miklík Libor, Pecina Jan, Pospíchalová 

Jaroslava, Švajka František, Ing.Vedra Lubomír. 

Omluveni: Mgr.Durda Lubor, Watzinger Roman.   

Za ÚM: Ing. Grund Petr.  

 

Ad.1)   Zahájení.  

 
Jednání 9. 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 12  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: slečnu Kocholovou Janu a pana 

Altenburgera Luboše.  K návrhu nebyly ţádné proti návrhy ani připomínky. 

Usnesení č. 9/01/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 9. zasedání 

Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí slečnu Kocholovou Janu  a pana Altenburgera 

Luboše. 

Hlasování:  pro 10, proti 0, zdrţel se 2 . 

 

Pan starosta navrhl program dnešního zasedání zastupitelstva městyse: 

1/   Zahájení. 

2/   Kontrola plnění usnesení a zpráva starosty. 

3/   Záměr vyuţití Ptačího vrchu – Bytové druţstvo seniorů  

4/   Územní plán. 

5/   Různé. 

6/   Diskuse občanů. 

7/   Závěr.  

 

Program byl doplněn panem starostou o bod Dotace a smlouvy, v bodě různé bude projednána 

vyhláška o zrušení místního poplatku za výherní hrací přístroje a rozpočtové opatření. K návrhu 

nebyly ţádné další proti návrhy ani připomínky. 

Usnesení č. 9 /02/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje program dnešního jednání: 

1/   Zahájení. 



2/   Kontrola plnění usnesení a zpráva starosty. 

3/   Záměr využití Ptačího vrchu – Bytové družstvo seniorů.  

4/   Územní plán. 

5/   Dotace a smlouvy. 

6/   Různé – vyhláška o zrušení místního poplatku za VHP, rozpočtové opatření č.10/2011. 

7/   Diskuse občanů. 

8/   Závěr.  

Hlasování:  pro 12, proti 0, zdrţel se 0 . 

 

 

Ad. 2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZM a zpráva starosty.  
 

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

 

Usnesení č. 8 /04/11/Z 

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

Usnesení č. 8 /05/11/Z 

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

Rozpočtová opatření byla provedena. 
Usnesení č. 8/07/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod nedokončené investice „Plynofikace ulice 

Znojemská-Vranov nad Dyjí “ do majetku městyse.  

Usnesení č. 8/08/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod nedokončené investice „Mobilní pódium“  

do majetku městyse.  

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. 

Usnesení č. 8/10/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod nedokončené investice „Zastřešení sochy 

v parku u splavu „  do 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.   

Usnesení č. 8/12/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod nedokončené investice „Zelená školní 

zahrada“ do majetku městyse. 

Usnesení č. 8/13/11/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod majetku “Zelená školní zahrada“ na 

příspěvkovou organizaci - Základní škola Vranov nad Dyjí. 

Převod všech těchto nedokončených investic a majetku byl proveden. 

Usnesení č. 8/15/11/Z 

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

ţadatelce paní Janě Hradilové, Brno. 

Prodej pozemku je v jednání. 

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. 

Převod byl uskutečněn. 

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“. 

Převod pozemků je v jednání. 

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. 

Smlouva byla podepsána a realizována. 

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. 

Dodatek ke smlouvě byl podepsán. 

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“. 

Pozastávka byla uvolněna. 

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. 

Dodatek ke smlouvě byl podepsán, dílo podle smlouvy realizováno. 

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. 

Finanční úhrada již byla realizována. 

Usnesení č. 8/25/11/Z 

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

1394/3. 

Smlouva byla podepsána. 

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. 

Právník připravuje žalobu. 

 

V 17,15 se dostavila MUDr. Horná Alena 

 

Pan starosta seznámil ZM s činností RM a ÚM. 

Rada městyse zasedala  21.12.2011 a 23.1.2012 a přijala tato usnesení: 

- schválila provedení rozpočtového opatření č. 10/2011. 

- schválila ţádost o vrácení odpisů MŠ. 

- schválila dodatek ke směrnici o inventarizaci. 



- schválila ţádost pana Kubiše Miroslava, bydliště 8. května č. p. 34, Vranov nad Dyjí, o pronájem 

bytu   č. p. 307/1 na dobu určitou, do 31. 12. 2012. 

- schválila dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu pozemku za účelem stání vozidel, ze dne 11.09.2009. 

Jedná se o sníţení ceny nájemného za uţívání parkoviště u Klatovky o 16,1 % ( 643 m
2 

 ) pozemku 

parcel.číslo 1394/3 z důvodu rozsudku soudu o majetkovém vypořádání mezi Městysem Vranov nad 

Dyjí a Mgr. Klempem a panem Ing. Audym. Nájemné bude sníţené o 16,1 %, tj. 76.315,- Kč včetně 

DPH. 

- schválila nájemní smlouvu s Lesy ČR, s. p. o pronájmu pozemku p. č. 1181/3 o výměře 2 489 m
2
 – 

ostatní plocha, za cenu 12.445,- Kč/rok. Parcela je ve vlastnictví Lesy ČR s.p. a je součástí plochy 

parkoviště pod zámkem. Smlouva je na dobu určitou – do roku 2016. 

- schválila odměnu ředitelce MŠ.        

- schválila výzvu na vypracování Územního plánu pro Městys Vranov nad Dyjí, osloveny byly 

firmy: 

A-projekt s.r.o., Znojmo, Jaroslav Poláček; Urbanistické středisko Jihlava, Jiří Hašek;  Arch. Design 

s.r.o., Brno. 

- schválila protokoly upravující hodnotu – celkovou výši drobného dlouhodobého hmotného majetku 

příspěvkové organizace Základní škola Vranov nad Dyjí a příspěvkové organizace Mateřská škola 

Vranov nad Dyjí k 31. 12. 2011. 

- neschválila návrh Ing. Libora Molíka na pronájem parkoviště s tím, ţe bude úhradu nájemného za 

rok 2011 splácet během deseti let, formou navýšení ročního nájemného o desetinu nájemného z roku 

2011. Současně schválila podání ţaloby na úhradu nájemného za rok 2011 z parkoviště u Klatovky 

nájemníkovi panu Ing.  Molíkovi.  

- schválila odstoupení od nájemní smlouvy na parkoviště u Klatovky pro rok 2012 z důvodu 

neuhrazení nájemného za rok 2011. 

- schválila Dodatek č. 4 ke Směrnici číslo 1/2008 pro poskytování náhrad pracovních výdajů pro 

zaměstnance a zastupitele Městyse Vranov nad Dyjí podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve 

znění Vyhlášky č. 429/2011 Sb. 

- odročila ţádost paní Otílie Holíkové, bytem Brno, o část pozemku p.č. 1389/1 z důvodů 

projednávání předchozí ţádosti na stejnou část pozemku od jiného ţadatele. 

- schválila zástupce městyse pana Marka Neveselého a Ing. Petra Grunda v komisi pro zjišťování 

hranic při obnově katastrálního operátu novým mapováním. 

- schválila zaloţení Společenství vlastníků bytových a nebytových prostor v bytovém domě 

Havlíčkovo nábřeţí č.p. 187. 

- schválila Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné sluţby uzavřenou mezi Úřadem práce České 

republiky, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2, IČ 72496991 a městysem Vranov nad 

Dyjí, kde účelem je vzájemně spolupracovat při realizaci veřejné sluţby pro osoby v hmotné nouzi a 

pro uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR. 

- schválila bezúplatný převod veškerého zařízení, které bylo dáno do výpůjčky dle smlouvy od firmy 

Gity – Nettrade, spol. s r.o. v projektu „Vysokorychlostní internet pro obce Jihomoravského kraje“, 

do vlastnictví městyse. Městys Vranov nad Dyjí  bude nadále vyuţívat toto zařízení pro svoji 

potřebu. 

- schválila Dodatek k mandátní smlouvě ze dne 24. března 2011 uzavřený mezi Ing. Blankou 

Dočekalovou, daňový poradce, číslo osvědčení 000329, Dr. Horákové 21, 669 02 Znojmo, IČO 

14646633 a Městysem  Vranov nad Dyjí, kde se mandatář zavazuje, ţe pro mandanta na jeho účet 

zařídí za odměnu poradenskou činnost ve věcech zpracování daňového přiznání k dani z příjmu 

právnických osob za rok 2011 a dále bude zastupovat ve věci této daně z příjmu. Výše úplaty – 

pevná částka 2.800,- Kč ročně a dále podle rozsahu sluţeb a pracnosti 500,- Kč za hodinu, případně 

další náhrady účelně vynaloţených hotových výdajů. 

- doporučila Zastupitelstvu městyse Vranov nad Dyjí ke schválení smlouvu s vlastníkem Dobrovolný 

svazek obcí „Kompostárna Únanov“ a provozovatelem  .A.S.A. ES Únanov, s.r.o., kde předmětem 

smlouvy je převzetí a zpracování biologicky rozloţitelných odpadů za cenu bez DPH 380,- Kč/t 

s tím, ţe občan si sám doveze bioodpad na kompostárnu. 



 

- doporučila Zastupitelstvu městyse Vranov nad Dyjí ke schválení ţádost Správy a údrţby silnic 

JMK, Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno o majetkoprávní vypořádání pozemků po provedení stavby 

„II/398 Vranov nad Dyjí průtah – náměstí“. Jedná se o bezúplatný převod částí pozemků do 

vlastnictví Městyse Vranov nad Dyjí, p.č. 1364/2 o výměře 497 m
2
  (dle GP p.č. 1364/7) a 226 m

2 

dle GP p.č. 1364/8).   

- doporučila Zastupitelstvu městyse Vranov nad Dyjí poţádat o bezúplatný převod pozemku p.č. 

1369/5, ostatní plocha (účelová komunikace), který je ve vlastnictví JmK SÚS do vlastnictví 

městyse. 

- schválila změnu dopravního značení na místní komunikaci směrem k hrázi vranovské přehrady. 

Stávající dopravní značení B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) bude z konce posledního 

parkoviště ve směru k hrázi vranovské přehrady přesunut na začátek parkoviště a toto dopravní 

značení bude doplněno dodatkovou tabulkou E 12 s textem „mimo linkové autobusy“, v místě 

zastávky bude informativní dopravní značka IJ 4a (zastávka) a  vodorovná dopravní značka V 11a. 

- schválila podání návrhu na zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky do Programu péče o 

vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny Ministerstva kultury v roce 2012. 

Jedná se o drobnou sakrální architekturu z doby pozdního baroka – poklonu na křiţovatce u silnice 

k Lančovu, p.č. 1394/1.  

- schválila podání ţádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj  o poskytnutí dotace na rok 2012 

z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt „Ekologický parčík s herními prvky“ 

(parc. č. 29). 

- schválila jako zpracovatele „Územní plán Vranov nad Dyjí“ firmu URBANISTICKÉ STŘEDISKO 

JIHLAVA, spol.s r.o., Matky Boţí 11, 58601 Jihlava. 

Další informace: 

- projednala záměr pronajmout nebytový prostor
 
v budově místní knihovny Bělidla 165 na   

            ţádost MUDr. Rozvadovské pro zřízení gynekologické ambulance. 

- informace k fungování České pošty ve Vranově nad Dyjí 

- informace k rekonstrukci koruny hráze a čištění přehrady 

- proběhla beseda se Správou národního parku Podyjí a beseda s podnikateli v cestovním ruchu 

K předneseným informacím proběhla věcná diskuse. 

Paní Pospíchalová doporučila zveřejnit na stránkách městyse informace o opravě hráze a o čištění 

přehrady. 

Usnesení č. 9 /03/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z minulého 

jednání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí a bere na vědomí zprávu starosty.  

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

 

 

Ad. 3)  Záměr využití Ptačího vrchu – Bytové družstvo seniorů. 
Pan starosta předloţil ZM k projednání záměr výstavby Bytového druţstva seniorů. K tomuto tématu 

se jiţ konalo pracovní zasedání ZM spolu s firmou Eucentrum a.s., která projekt předloţila. 

Rozvinula se diskuse: 

Švajka – doporučuje jít do toho. 

Bednář – občané Vranova stárnou, je to poslední šance zde něco vybudovat. 

Mikátek – v této fázi se nejde do ţádného rizika, jde o vyjádření zájmu. 

Pecina – nejsem optimista – bude to výměnná zahraniční turistika, obec z toho nic nebude mít. 

Horná – nesouhlasím s tímto názorem, věřím ţe to je dobrý projekt, sociální politika v celém světě 

se změnila a nevrátí se staré doby. 

Kasal – nejsem pro prodej, kdyţ uţ by se měly prodávat tak ať se prodají na výstavbu RD, získali by 

se tím finanční prostředky. 



Miklátek – berme v úvahu uţ jen tu skutečnost, ţe dojde v první fázi ke zbourání stávajících budov, 

které jsou opuštěny od roku 1994. 

Usnesení č. 9 /04/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí má zájem o projekt „Bytové družstvo seniorů“  

a schvaluje firmě EUCENTRUM a.s., Drahobejlova 1452/54 190 00 Praha 9, pořízení Územní 

studie pro výstavbu „Bytového družstva seniorů“ v místech současného rekreačního areálu na 

Ptačím vrchu. Zastupitelstvo městyse doporučuje vypracování studie ve spolupráci s Odborem 

regionálního rozvoje MěÚ Znojmo. Městys Vranov nad Dyjí se nebude finančně podílet na 

pořízení této studie. 

Hlasování:  pro12, proti 1 (Kasal), zdrţel se 0. 

 

 

Ad. 4)  Územní plán. 
Pan starosta seznámil ZM s výběrovým řízením pro výběr zpracovatele na zpracování územního 

plánu. 

Usnesení č. 9 /05/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí rozhodnutí Rady městyse Vranov nad 

Dyjí, která schválila jako zpracovatele „Územní plán Vranov nad Dyjí“ firmu 

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol.s r.o., Matky Boží 11, 58601 Jihlava. 

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

Pan místostarosta Miklátek poţádal ZM o návrhy, vize, připomínky a potřeby městyse pro návrh 

zadání  územního plánu. 

Členové ZM jednotlivě předkládaly návrhy panu Miklátkovi, který je postoupí Odboru výstavby  

MěÚ Znojmo. 

Usnesení č. 9 /06/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje aby Městský úřad ve Znojmě, odbor 

výstavby na žádost městyse Vranov nad Dyjí pořídil, v souladu s ust. § 6, odst. 1, písm. c) zák. 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), územní plán pro 

městys Vranov nad Dyjí, zpracoval podle ust. § 47 odst. 1, stavebního zákona a § 11  vyhl. č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovacích dokumentaci a způsobu 

evidence územně plánovací činnosti „Návrh zadání pro vypracování územního plánu Vranov 

nad Dyjí“. 

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

 

 

Ad. 5)  Dotace a smlouvy. 
Pan starosta předloţil ZM k projednání a schválení níţe uvedené dotace a smlouvy, k předneseným 

smlouvám a dotacím proběhla věcná diskuse. 

Usnesení č. 9 /07/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné 

služby uzavřenou mezi Úřadem práce České republiky, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 

00 Praha 2, IČ 72496991 a městysem Vranov nad Dyjí, kde účelem je vzájemně spolupracovat 

při realizaci veřejné služby pro osoby v hmotné nouzi a pro uchazeče o zaměstnání vedené 

v evidenci uchazečů o zaměstnání Úřadu práce ČR. 

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

 

 



Usnesení č. 9 /08/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje bezúplatný převod veškerého zařízení, které 

bylo dáno do výpůjčky dle smlouvy od firmy Gity – Nettrade, spol. s r.o. v projektu 

„Vysokorychlostní internet pro obce Jihomoravského kraje“, do vlastnictví městyse. Městys 

Vranov nad Dyjí  bude nadále využívat toto zařízení pro svoji potřebu. 

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

Usnesení č. 9 /09/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Dodatek k mandátní smlouvě ze dne 24. 

března 2011 uzavřený mezi Ing. Blankou Dočekalovou, daňový poradce, číslo osvědčení 

000329, Dr. Horákové 21, 669 02 Znojmo, IČO 14646633 a Městysem  Vranov nad Dyjí, kde se 

mandatář zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za odměnu poradenskou činnost ve 

věcech zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2011 a dále 

bude zastupovat ve věci této daně z příjmu. Výše úplaty – pevná částka 2.800,- Kč ročně a dále 

podle rozsahu služeb a pracnosti 500,- Kč za hodinu, případně další náhrady účelně 

vynaložených hotových výdajů. 

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

Usnesení č. 9 /10/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o využívání kompostárny, převzetí 

a zpracování biologicky rozložitelných odpadů uzavřenou s vlastníkem Dobrovolný svazek 

obcí „Kompostárna Únanov“, Únanov 116, 671 31 Únanov a provozovatelem  .A.S.A. ES 

Únanov, s.r.o., Únanov 385, 671 31 Únanov a městysem Vranov nad Dyjí. Předmětem smlouvy 

je převzetí a zpracování biologicky rozložitelných odpadů za cenu bez DPH 380,- Kč/t s tím, že 

občan si sám doveze bioodpad na kompostárnu. 

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

Usnesení č. 9 /11/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje žádost Správy a údržby silnic JMK, 

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno o majetkoprávní vypořádání pozemků po provedení stavby 

„II/398 Vranov nad Dyjí průtah – náměstí“. Jedná se o bezúplatný převod částí pozemků do 

vlastnictví Městyse Vranov nad Dyjí, p.č. 1364/2 o výměře 497 m
2
  (dle GP p.č. 1364/7) a 226 

m
2 

dle GP p.č. 1364/8).   

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

Usnesení č. 9 /12/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje  požádat o bezúplatný převod pozemku p.č. 

1369/5, ostatní plocha (účelová komunikace), který je ve vlastnictví JmK SÚS do vlastnictví 

městyse. 

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

Usnesení č. 9 /13/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi 

zhotovitelem Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava, IČ 46 

34 43 14 a objednatelem městysem Vranov nad Dyjí. Předmětem smlouvy o dílo je zpracování 

územního plánu Vranov nad Dyjí. Cena za dílo je 238.170,- Kč bez DPH a s 20% DPH 

285.804,- Kč. 

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

 

 



 

Usnesení č. 9 /14/12/Z 

Zastupitelstvo městyse schvaluje podání návrhu na zařazení akce obnovy nemovité kulturní 

památky do Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové 

zóny Ministerstva kultury v roce 2012. Jedná se o drobnou sakrální architekturu z doby 

pozdního baroka – poklonu na křižovatce u silnice k Lančovu, p.č. 1394/1.  

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

Usnesení č. 9 /15/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro místní 

rozvoj  o poskytnutí dotace na rok 2012 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova na 

projekt „Ekologický parčík s herními prvky“ (parc. č. 29). 

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

Usnesení č. 9 /16/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje podání žádosti a smlouvu s Jihomoravským 

krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova 

JMK, dotační titul 5 – Realizace projektů obcí ze socioekonomicky slabších mikroregionů na 

akci revitalizace náměstí.  

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

 

 

 

Ad. 6)  Různé – vyhláška o zrušení místního poplatku za VHP, rozpočtové 

opatření č.10/2011. 
Pan starosta informoval ZM o změně zákona 458/2011 a s tím související změna obecně závazné 

vyhlášky.  

Usnesení č. 9 /17/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí vydává  obecně závaznou vyhlášku  Městyse Vranov 
nad Dyjí č. 1/2012 o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místním poplatku za 
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem 
financí podle jiného právního předpisu. Tato obecně závazná vyhláška je vydána na základě 

zákona 458/2011 Sb.,   a z důvodu naléhavého zájmu je účinnost vyhlášky od 1.1.2012.              
Hlasování:  pro13, proti 0, zdrţel se 0. 

 
Pan starosta předloţil ZM k projednání a schválení rozpočtové opatření č.10/2011, k přednesenému 

proběhla věcná diskuse. 
                                         
Usnesení č. 9 /18/12/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2011. 

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

 

 

Ad. 7)  Diskuse občanů. 
Pan Miklík st. – upozornil na špatný stav a nebezpečné okolí u domu Náměstí č.p. 55. 

Pan starosta  odpověděl, ţe v rámci moţností bude s majitelem zjednána náprava stavu. 

Pan Kirsch vznesl poţadavek pamatovat při výstavbě Ptačího vrchu na parkoviště, nebo vyhlídku 

s výhledem na zámek. Dále pak dotaz proč není osvětlení zámku. 



Pan starosta informoval o osvětlení zámku. Problém je ve dvou samostatných záleţitostech. Stav 

elektroinstalace je ve velmi špatném stavu, projekt a realizace jsou investicí velmi vysokou, kterou 

Památkový ústav nehodlá zainventovat. Druhá záleţitost se týká úhrady samotného provozu, který 

taktéţ nehodlá hradit Památkový ústav. 

Další dotazy ani diskusní příspěvky nebyly. 

 

 

Ad. 8)  Závěr.  
Pan starosta poděkoval občanům za trpělivost a účast, zastupitelům za konstruktivní přístup. 

Po té jednání ukončil. 

Zapsal : Grund ve 19,50 hod.   

 

Zápis byl vyhotoven: 6. 02. 2012 

Zápis byl ověřen:       7. 02. 2012                                                       

                                                            

 

 

                            Starosta městyse: 

 

 

                                                             

Ověřil: 

 

: 

 


