
 

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

 
 
Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí konaného 
dne 10. června 2015 v 17.00 hodin v místní knihovně ve Vranově nad Dyjí. 

 
Přítomni: Altenburger Luboš,  MVDr. Bednář Květoslav, Herold Jan, Kasal Vladimír, 
MVDr. Ludvík Zbyněk, Maurer Jan, Miklátek Jan, Miklík Jindřich, Plachý Jaroslav,  
Pospíchalová Jaroslava, Švajka František, Ing. Vedra Lubomír. 
Nepřítomen: Kocholová Jana, MUDr. Horná Alena. 
Omluven: Mgr. Rychlý Stanislav. 
Za úřad městyse: Ing. Grund Petr, Bc. Vaculová Dana,  Franeková Lenka Dis.. 
 
Pan starosta zahájil veřejné a řádné zasedání zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí (dále jen 
ZM). 
Konstatoval, že zasedání bylo svoláno starostou městyse a informace o konání řádného 
zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce úřadu městyse 7 dní před konáním zasedání  
a bylo tedy svoláno včas a v souladu s ustanovením § 92 a následující, zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Podle prezenční listiny přítomných členů 
zastupitelstva (příloha č. 1) je přítomno 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech 
členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  
Dále pan starosta určil zapisovatelem dnešního jednání pana Ing. Petra Grunda. 
Za ověřovatele zápisu určil pana Vladimíra Kasala a Jana Maurera. K určení zapisovatele a 
ověřovatelů nebyly připomínky, ani protinávrhy. 
 
Usnesení č.4/01/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí určuje zapisovatelem Ing. Petra Grunda a 
ověřovateli zápisu řádného zasedání zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí určuje 
pana Vladimíra Kasala a Jana Maurera. 
 
Dostavila se paní Alena Horná v 17,10 hod., nyní je počet členů ZM 13. 
 
Dostavila se slečna Jana Kocholová v 17,15 hod., nyní je počet členů ZM 14. 
 
Usnesení č.4/02/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje program dnešního jednání ZM: 
1/   Zahájení. 
2/   Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZM. 
3/   Zpráva starosty městyse a informace o hospodaření městyse.  
4/   Projednání a schválení Územního plánu městyse Vranov nad Dyjí. 
5/   Závěrečný účet, Účetní závěrka Městyse Vranov nad Dyjí. 
6/   Odepsání závazku z účetnictví Městyse Vranov nad Dyjí. 
7/   Rozpočtový výhled na období 2016 až 2018. 
8/   Vyřazení původního Územního plánu a zařazení nového Územního plánu Městyse 
      Vranov nad Dyjí do majetku městyse, zařazení kladívkového mulčovače do majetku 
       městyse. 
9/   Rozpočtové opatření č. 1/2015, č. 2/2015 a č. 3/2015.  



10/ Projednání návrhu Závěrečného účtu Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska 
      za rok 2014.  
11/ Prodej a koupě pozemků. 
12/ Dotace a smlouvy.   
13/ Navýšení stavebních prací a dodávek na akci Zábradlí mezi Předními a Zadními 
      Hamry. 
14/ Různé (zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru, kultura).   
15/ Diskuse členů zastupitelstva, dotazy a připomínky občanů.  
16/ Závěr. 
 
Usnesení č.4/03/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí Zprávu starosty městyse. 
 
Usnesení č.4/04/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí pověřuje starostu městyse k jednání o úvěr na 
financování akce „Rekonstrukce komunikace v Junáckém údolí“. 
 
Usnesení č.4/05/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí vydává toto usnesení o vydání Územního plánu 
Vranov nad Dyjí:  

 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)    

 
I. 
 

o v ě ř u j e v souladu s ust. § 54 odst. 2 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán Vranov 
nad Dyjí  není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR,  se stanovisky dotčených 
orgánů a stanoviskem krajského úřadu;  
  

II. 
 

příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 
stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, ve znění pozdějších předpisů   v y d á v á  Územní plán Vranov nad Dyjí. 
 

III. 
 

r o z h o d u j e podle ust. § 172 odst. 5 správního  řádu  o námitkách  uplatněných proti 
návrhu  Územního plánu Vranov nad Dyjí tak, jak je uvedeno v návrhu rozhodnutí o 
námitkách, který podle § 53 odst. 1 stavebního zákona připravil pořizovatel (odbor 
územního plánování a strategického rozvoje, odd. územního plánování MěÚ Znojmo), a 
který je uveden v příloze č. 1 zápisu zasedání Zastupitelstva městyse; 
 



IV. 
 

s o u h l a s í  s vyhodnocením připomínek  uplatněných k návrhu Územního plánu Vranov 
nad Dyjí v rámci  veřejného projednání  tak, jak je uvedeno  v návrzích vyhodnocení 
připomínek, které podle § 53 odst. 1 stavebního zákona připravil pořizovatel (odbor 
územního plánování a strategického rozvoje, odd. územního plánování MěÚ Znojmo), a 
které jsou uvedeny v příloze č. 2 zápisu Zastupitelstva městyse; 
 

V. 
 
b e r e  n a  v ě d o m í, že dnem účinnosti opatření obecné povahy, kterým se vydává 
Územní plán Vranov nad Dyjí, pozbývá platnosti Územní plán sídelního útvaru Vranov 
nad Dyjí schválený Zastupitelstvem obce Vranov nad Dyjí dne 25. 3. 1994, jehož závazná 
část byla vydána obecně závaznou vyhláškou obce Vranov nad Dyjí, účinnou od 1. 5. 1994, 
který byl změněn změnou č. 1 ÚPSÚ  Vranov nad Dyjí, kterou zastupitelstvo obce 
schválilo dne 25. 5. 2005 s účinností od 28. 9. 2005. 

 
V. 

 
u k l á d á starostovi městyse zabezpečit při činnosti úřadu městyse respektování 
Územního plánu Vranov nad Dyjí. 
 
Usnesení č.4/06/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje „Závěrečný účet Městyse Vranov nad 
Dyjí za rok 2014“ včetně Zprávy o výsledku přezkumu hospodaření Městyse Vranov nad 
Dyjí za rok 2014. Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením městyse a 
to bez výhrad. 
 
Usnesení č.4/07/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje účetní závěrku Městyse Vranov nad 
Dyjí za rok 2014. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou usnesení. 
 
Usnesení č.4/08/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí souhlasí s odepsáním závazku ve výši  858 000,--
Kč z účetnictví městyse. Závazek je evidován na účtu 452 – přijaté návratné finanční 
výpomoci dlouhodobé. 
 
Usnesení č.4/09/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtový výhled Městyse Vranov nad 
Dyjí na období  2016-2018 
 
Usnesení č.4/10/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje vyřazení „starého“ územního plánu, 
tedy dlouhodobého nehmotného majetku, vedeného pod inventárním číslem  1DNM/1 a 
názvem „Územní plán obce“ v pořizovací ceně  117 830,--Kč vč. transferu a zařazení 
„nového“ územního plánu do majetku městyse pod názvem „Územní plán“ v hodnotě  
287 985,70 Kč vč. transferu. Účetní operace budou provedeny ke dni nabytí účinnosti 
nového územního plánu. 
 
 



Usnesení č.4/11/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje zařazení zakoupeného majetku 
„Mulčovač kladívkový MUL 1300/K“ do majetku městyse. Zařazen bude jako 
dlouhodobý hmotný majetek – samostatné movité věci. Další náležitosti včetně délky 
odpisování rovnoměrným způsobem určí starosta městyse. 
 
Usnesení č.4/12/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015. 
 
Usnesení č.4/13/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015. 
 
Usnesení č.4/14/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015. 
 
Usnesení č.4/15/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí závěrečný účet Sdružení pro 
rozvoj a obnovu obcí Vranovska za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkumu 
hospodaření Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska za rok 2014. 
 
Usnesení č.4/16/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí  
I. schvaluje prodej pozemku p.č. 23 o výměře 715 m2 v k.ú. Vranov nad Dyjí, zapsaný 
pro prodávající městys Vranov nad Dyjí na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, pracoviště ve Znojmě, manželům Kateřině a Radku  Votoupalovi, 
oba trvale bytem Přední Hamry 60, 671 03 Vranov nad Dyjí, za cenu 150,-Kč /m2, 
celkem tedy za 107.250,-Kč. 
II. ukládá starostovi městyse Vranov nad Dyjí vypracovat návrh smlouvy podle bodu I 
tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem městyse uzavřít a podat příslušnému 
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru 
nemovitostí. 
 
Usnesení č.4/17/15/Z  
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí  
I. schvaluje prodej pozemku p.č. st. 1574 o výměře 3 m2 v k.ú. Vranov nad Dyjí, zapsaný 
pro prodávající městys Vranov nad Dyjí na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, pracoviště ve Znojmě, Českému hydrometeorologickému ústavu, se 
sídlem Na Šabatce 2188/2a, 143 06 Praha 412 Komořany, pobočka Brno, Kroftova 43, 
616 67   Brno, za cenu 50,-Kč /m2, celkem tedy za 150,-Kč. 
II. ukládá starostovi městyse Vranov nad Dyjí vypracovat návrh smlouvy podle bodu I 
tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem městyse uzavřít a podat příslušnému 
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru 
nemovitostí. 
 
Usnesení č.4/18/15/Z  
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí  
I. schvaluje prodej pozemku p.č. 335/64 o výměře 228 m2 v k.ú. Vranov nad Dyjí, 
zapsaný pro prodávající městys Vranov nad Dyjí na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, pracoviště ve Znojmě, manželům Anně a Josefu  Tunkovi, oba 



trvale bytem Zámecká 93, 671 03 Vranov nad Dyjí, za cenu 50,-Kč /m2 , celkem tedy za 
11.400,-Kč. 
II. ukládá starostovi městyse Vranov nad Dyjí vypracovat návrh smlouvy podle bodu I 
tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem městyse uzavřít a podat příslušnému 
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru 
nemovitostí. 
. 
Usnesení č.4/19/15/Z  
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí 
I. schvaluje prodej pozemku p.č. st. 1598 o výměře 20 m2 v k.ú. Vranov nad Dyjí, 
zapsaný pro prodávající městys Vranov nad Dyjí na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu 
pro Jihomoravský kraj, pracoviště ve Znojmě,  panu Ladislavu Hussovi , trvale bytem 
Loucká 2519/20a 669 02 Znojmo, adresa pro doručování  8. května 423, 671 03   Vranov 
nad Dyjí a panu Tomášovi Hussovi , trvale bytem Růženy Svobodové 1815/25, 669 02  
Znojmo, za cenu 250,-Kč /m2,  celkem tedy za  
5.000,-Kč. 
II. ukládá starostovi městyse Vranov nad Dyjí vypracovat návrh smlouvy podle bodu I 
tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem městyse uzavřít a podat příslušnému 
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru 
nemovitostí. 
 
Usnesení č.4/20/15/Z  
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí  
I. schvaluje prodej pozemku p.č. 414/8 o výměře 43 m2 v k.ú. Vranov nad Dyjí, zapsaný 
pro prodávající městys Vranov nad Dyjí na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, pracoviště ve Znojmě, paní Anně Protivínské, trvale bytem 
Havlíčkovo nábřeží 342, 671 03  Vranov nad Dyjí, za cenu 50,-Kč /m2, celkem tedy za 
2.150,-Kč. 
II. ukládá starostovi městyse Vranov nad Dyjí vypracovat návrh smlouvy podle bodu I 
tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem městyse uzavřít a podat příslušnému 
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru 
nemovitostí. 
 
 
Usnesení č.4/21/15/Z  
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1394/11 o 
výměře 406 m2 v k.ú. Vranov nad Dyjí, zapsaný pro prodávajícího pana Jana Herolda 
na LV č. 45 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, pracoviště ve Znojmě. Pan 
Jan Herold, trvale bytem Havlíčkovo nábřeží 383, 671 03 Vranov nad Dyjí, prodává 
uvedený pozemek za dohodnutou cenu  300,-Kč/m2, celkem tedy za  
121.800,- Kč. 
 
 
Usnesení č.4/22/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí smlouvy schválené v Radě 
městyse. 
 
Usnesení č.4/23/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi 
městysem Vranov nad Dyjí (objednatel) a společností STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 



198/21, PSČ 150 00, IČ 60838744 (zhotovitel). Předmětem smlouvy je provedení díla pod 
názvem: Rekonstrukce komunikace v lokalitě Junácké údolí. Smluvní strany se dohodly 
na této výši ceny za dílo: Cena bez DPH 2 845 296,53 Kč, DPH ve výši 21% 597 512,27 Kč, 
cena včetně DPH ve výši 3 442 808,80 Kč. 
 
Usnesení č.4/24/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Kupní smlouvu uzavřenou mezi 
městysem Vranov nad Dyjí (kupující) a Janem Heroldem, bytem Havlíčkovo nábřeží 383, 
671 03 Vranov nad Dyjí (prodávající).  Prodávající je výlučným vlastníkem pozemku, a 
to parc. č. 1394/11 o výměře 406 m2 – ostatní plocha, zapsaný pro prodávajícího na LV č. 
45 v k.ú. Vranov nad Dyjí, okr. Znojmo u Katastrálního úřadu, pracoviště ve Znojmě. 
Účastníci se dohodli na kupní ceně ve výši 300,- Kč/m2, vč. DPH, tedy za celkovou cenu 
121.800,- Kč. 
 
Usnesení č.4/25/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti uzavřenou mezi Městysem Vranov nad Dyjí a O2 Czech Republic a.s. se 
sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 Michle, zastoupenou společností Vegacom 
a.s., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4.  Předmětem smlouvy je služebnost 
spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Pozemního komunikačního vedení, 
které je vyznačené v Geometrickém plánu a umístěné na částech pozemků (p.č. 2069, 
2080) za cenu 20.000,-Kč. 
. 
 
Usnesení č.4/26/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: 
ZN-014330029463/001 uzavřenou mezi městysem Vranov nad Dyjí, sídlo Náměstí 21, 671 
03  Vranov nad Dyjí a E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 
České Budějovice, zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 
2151/6, 370 49 České Budějovice za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového 
vedení NN, pozemky p.č. 1389/1 335/33 ve vlastnictví městyse, za cenu 10.000,-Kč. 
 
 
Usnesení č.4/27/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje  Smlouvu č. 1030025292/001 o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene pro pozemky p.č. 1387/1 a 52/1 v k.ú. Vranov nad 
Dyjí, ve vlastnictví městyse Vranov nad Dyjí, uzavřenou mezi Městysem Vranov nad Dyjí 
se sídlem Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí a firmou E.ON Distribuce, a.s. se sídlem 
F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, zastoupené na základě plné moci 
společností E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice 
za účelem vybudování nové zemní kabelové přípojky NN , za cenu 10.000,-Kč. 
 
Usnesení č.4/28/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti, uzavřenou mezi Městysem Vranov nad Dyjí a Zájmovým 
sdružením obcí VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 20, 669 02  
Znojmo, která byla schválena Zastupitelstvem městyse Vranov nad Dyjí dne 11.9.2014 
pod č. usnesení 21/09/14/Z. Předmětem dodatku této smlouvy je změna číslování 
některých parcel v důsledku obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Jedná se 
o tyto parcely katastru nemovitostí č. 1367/1, 436/3, 443/49, 443/41, 443/18, 443/53, vše 



v k.ú. Vranov nad Dyjí, pozemky jsou ve vlastnictví městyse Vranov nad Dyjí a zapsány 
na listu vlastnictví č. 10001 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální 
pracoviště Znojmo. 
 
Usnesení č.4/29/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřenou mezi městysem a Jihomoravským krajem, 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno v roce 2015 v rámci Programu rozvoje venkova na 
akci: II/398 Vranov nad Dyjí průtah – Onšov ve výši 45.000 Kč. 
 
Usnesení č.4/30/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřenou mezi městysem a Jihomoravským krajem, 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno z dotačního programu „Podpora zkvalitnění služeb 
turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2015“. Příjemci je 
poskytována dotace ve výši 60.000,- Kč. 
 
Usnesení č.4/31/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřenou mezi městysem a Jihomoravským krajem, 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno v roce 2015 v rámci dotačního programu Požární 
ochrany pro JSDH obcí JMK na období 2013 – 2016 na projekt „ Rekonstrukce požární 
techniky“ ve výši 105.00 Kč. 
 
Usnesení č.4/32/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje uzavřenou mezi městysem a Jihomoravským krajem, 
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno z dotačního programu Podpora rozvoje v oblasti 
kultury a památkové péče v roce 2015 ve výši 31 000 Kč na akci Restaurování sochy sv. 
Jana Nepomuckého ve Vranově nad Dyjí. 
 
Usnesení č.4/33/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje úhradu za vícepráce na akci Výměna 
zábradlí mezi Předními a Zadními Hamry firmě Zdeněk Kounek, Dančovice 4, 
Slavonice ve výši 66. 326,-Kč. 
 
 Usnesení č.4/34/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí zprávu o činnosti finančního 
výboru za období od 11.3.2015. 
 
 
 
Usnesení č.4/35/15/Z 
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního 
výboru za období od 11.3.2015. 
 
 
 
 
 



 
 


