
 

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

 
 

Z á p i s   č. 6/2015 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse 
Vranov nad Dyjí konaného dne 9. prosince 2015 v 17.00 hodin v místní 

knihovně ve  Vranově nad Dyjí. 
 
Přítomni: Altenburger Luboš, MVDr. Bednář Květoslav, MUDr. Horná Alena, Kasal 
Vladimír, Kocholová Jana, MVDr. Ludvík Zbyněk, Maurer Jan,  Miklátek Jan, Miklík 
Jindřich, Pospíchalová Jaroslava, Ing. Vedra Lubomír. 
 
Omluven: Herold Jan, Plachý Jaroslav, Mgr. Rychlý Stanislav, Švajka František.  
 
Za úřad městyse: Ing. Grund Petr, Bc. Vaculová Dana Dis., Kudrová Soňa. 
 
 
Bod 1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisu.  
 
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 11 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 Maurera Jana a paní Hornou Alenu. K určení zapisovatele a 
ověřovatelů nebyly připomínky, ani protinávrhy. 
 
Usnesení č.6/01/15/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí určuje zapisovatelem Ing. Petra Grunda a 
ověřovateli zápisu řádného zasedání zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí určuje 
pana Maurera Jana a paní Hornou Alenu. 
 
Usnesení č.5/02/15/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/   Rozpočtové opatření č. 6/2015, č. 7/2015, č. 8/2015, rozpočtové provizorium na rok  
      2016.  
5/   Převody do majetku městyse. 
6/   Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy. 
7/   Obecně závazná vyhláška č. 1/2015.  
8/   Dotace a smlouvy.   
9/   Různé (změna Územního plánu, Sociální fond, zpráva kontrolního a finančního 



      výboru).  
10/ Diskuse členů zastupitelstva, dotazy a připomínky občanů.  
11/ Závěr. 
 
 
 
Ad. 2 Kontrola plnění usnesení. 
 
Usnesení č.6/03/15/Z 

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

Ad. 3 Zpráva starosty městyse a informace o hospodaření městyse.  
 
 
Usnesení č.6/04/15/Z 

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

 

Ad. 4 Rozpočtové opatření č. 6/2015, č. 7/2015, č. 8/2015, rozpočtové 
provizorium na rok 2016.  
 
 
Usnesení č.6/05/15/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2015. 
 
 
Usnesení č.6/06/15/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015. 
 
 
Usnesení č.6/07/15/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015. 
 
 
Usnesení č.6/08/15/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na 
rok 2016. 
 
 
 
 
 
 
 



Ad 5 Převody do majetku městyse. 
 
Usnesení č.6/09/15/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje převod majetku z nedokončených 
investic do majetku městyse. Převádí se : „Oplocení na Ptačím vrchu“ (bývalé hřiště),  
evidované v majetku pod inventárním číslem 1DHM1/183 v hodnotě  41 456,92 Kč 

 

Ad. 6  Dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy. 
 
 
Usnesení č.6/10/15/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje „Dodatek č.12“ ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Mateřská škola, Vranov nad Dyjí, okres Znojmo, příspěvková 
organizace      
. 
 
 

Ad. 7 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015. 
 
 
Usnesení č. 6/11/15/Z  
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.  1/2015, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů.  
 
 

Ad. 8 Dotace a smlouvy.   
 
Usnesení č. 6/12/15/Z  
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí smlouvy schválené v Radě 
městyse uvedené ve zprávě starosty (bod 3 Programu). 
 
Usnesení č. 6/13/15/Z  
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje podání žádosti o získání finanční 
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, Programu podpory obcí ležících 
v regionech národních parků, pro oblast podpory Snížení světelného znečištění na akci 
„Městys Vranov nad Dyjí – obnova VO“.  
 
Usnesení č. 6/14/15/Z  
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje podání žádosti o získání finanční 
podpory z Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci programu 117D815 - Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního 
života v obci na akci „Výměna oken v budově ZŠ ve Vranově nad Dyjí“.  
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0. 
 



Usnesení č. 6/15/15/Z  
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje podání žádosti o získání finanční 
podpory z Ministerstva pro místní rozvoj, v rámci programu 117D815 - Podpora obnovy 
a rozvoje venkova, dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací na akci 
„Oprava komunikace v Předních a Zadních Hamrech“. 
 
 

Ad. 9 Různé (změna Územního plánu, Sociální fond, zpráva   
 kontrolního a finančního výboru).  
 
 
Usnesení č. 6/16/15/Z  
Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí vydává o pořízení změny č. 1 Územního plánu 
Vranov nad Dyjí toto usnesení:  
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“)    

I. 
r o z h o d u j e  na základě žádosti Ing. Moniky Panajotovové, Svitákova 2775/1, 
Stodůlky – 155 00 Praha 13,  podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona,  že pořídí 
změnu č. 1 Územního plánu Vranov nad Dyjí;  

II. 
s ch v a l u j e  podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) stavebního zákona, že s využitím ust. § 6 odst. 
1 písm. c) stavebního zákona požádá úřad územního plánování (odbor územního 
plánování a strategického rozvoje MěÚ Znojmo) o zajištění pořízení změny č. 1 ÚP 
Vranov nad Dyjí;  
 

III. 
p o d m i ň u j e  s využitím ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona pořízení změny č. 1 ÚP 
Vranov nad Dyjí úplnou úhradou nákladů na její zpracování navrhovatelem, kterým je 
Ing. Monika Panajotovová; 
 

IV. 
 

u r č u j e, že člen Zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí pan Jan Miklátek bude 
spolupracovat s úřadem územního plánování (odboru územního plánování a 
strategického rozvoje MěÚ Znojmo) na pořízení změny č. 1 ÚP Vranov nad Dyjí;   

V. 
u k l á d á starostovi městyse připravit smlouvu s Ing. Monikou Panajotovou o financování 
dokumentace změny č. 1 ÚP Vranov nad Dyjí. 
 
 
Usnesení č. 6/17/15/Z  
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje „Zásady tvorby, použití a 
hospodaření se sociálním fondem“. 
 
 
 
 



Usnesení č. 6/18/15/Z  
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje poskytnutí nepeněžitého plnění – 
věcného daru ze Sociálno fondu městyse Vranov nad Dyjí všem zaměstnancům městyse 
v hodnotě 1.500,-Kč na jednoho zaměstnance formou dárkového poukazu k nákupu 
zboží v obchodním řetězci Kaufland. 
 
 
Usnesení č.6/19/15/Z 

Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. 
 
 
Usnesení č.6/20/15/Z 

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

Ad. 10 Diskuse členů zastupitelstva, dotazy a připomínky občanů.  
 
 
Ad. 11 Závěr. 
 
Pan starosta poděkoval za účast na dnešním zasedání zastupitelstva městyse. 
  
Jednání ZM ukončeno v 18,50 hod. 
Zápis byl vyhotoven: 11.12.2015 
Zápis byl ověřen:        
 
  
        
 
 
 
                                         
 
 Ověřil:                                    Starosta městyse:          
 
 
 


