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

Z á p i s č. 9/2016 o průběhu řádného zasedání Zastupitelstva městyse
Vranov nad Dyjí konaného dne 7. září 2016 v 18.00 hodin v Místní
knihovně ve Vranově nad Dyjí.
Přítomni: Altenburger Luboš, MVDr. Bednář Květoslav, Herold Jan, MUDr. Horná Alena,
Kasal Vladimír, Kocholová Jana, MVDr. Ludvík Zbyněk, Maurer Jan, Miklátek Jan, Miklík
Jindřich, Plachý Jaroslav, Pospíchalová Jaroslava, Švajka František, Ing. Vedra Lubomír.
Omluven: Mgr. Rychlý Stanislav.
Za úřad městyse: Ing. Grund Petr, Bc. Vaculová Dana Dis., Franeková Lenka Dis..

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,
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 (příloha č. 1) je přítomno
14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15), 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 Švajku Františka a Plachého Jaroslava. K určení zapisovatele
a ověřovatelů nebyly připomínky, ani protinávrhy.
Usnesení č.9/01/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí určuje zapisovatelem Ing. Petra Grunda a
ověřovatele zápisu řádného zasedání zastupitelstva městyse Vranov nad Dyjí určuje
pana Františka Švajky a Jaroslava Plachého..
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2.
Dále pan starosta v souladu s ustanovením § 93 a násl. zákona o obcích seznámil ZM s návrhem
programu jednání zasedání zastupitelstva městyse. Proti pozvánce je bod 6 a 9 doplněn.
Návrh programu:
1/ Zahájení.
2/ Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání ZM.
3/ Zpráva starosty městyse a informace o hospodaření městyse.
4/ Rozpočtové opatření č. 4/2016 a č. 5/2016.
5/ Převody do majetku.
6/ Prodej pozemků, záměr prodeje staré hasičárny, záměr prodeje bytů zdravotního střediska

č.p. 47, umístění kioskové trafostanice.
7/ Dotace a smlouvy.
8/ Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.
9/ Různé – informace o opravě komunikace v Hamrech, opravě hráze přehrady, veřejném
osvětlení, zpráva kontrolního výboru, kulturní akce.
10/ Diskuse členů zastupitelstva a občanů.
11/ Závěr.
Usnesení č. 9/02/16/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. 4/2016 a č. 5/2016.
5/ Převody do majetku.
6/ Prodej pozemků, záměr prodeje staré hasičárny, záměr prodeje bytů zdravotního
střediska č.p. 47, umístění kioskové trafostanice.
7/ Dotace a smlouvy.
8/ Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.
9/ Různé – informace o opravě komunikace v Hamrech, opravě hráze přehrady,
veřejném osvětlení, zpráva kontrolního výboru, kulturní akce.
10/ Diskuse členů zastupitelstva a občanů.
11/ Závěr.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Ad. 2 Kontrola plnění usnesení.
Pan tajemník úřadu městyse (dále jen ÚM) informoval ZM o plnění usnesení ze zasedání ZM
č. 8 ze dne 8.6.2016 – jedná se o usnesení u nichž bylo třeba konat:
Usnesení č. 8/13/16/Z
Koupě pozemků se uskutečnila.
Usnesení č. 8/14/16/Z
Koupě pozemků se uskutečnila.
Usnesení č. 8/15/16/Z
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 8/16/16/Z
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 8/17/16/Z
Smlouva byla uzavřena.
Usnesení č. 8/19/16/Z
Smlouva byla uzavřena, finanční plnění dle smlouvy uhrazeno.

Usnesení č. 8/21/16/Z
Smlouva byla uzavřena a realizována.
Usnesení č. 8/22/16/Z
Smlouva byla podepsána, dle harmonogramu prací budou práce započaty 26.9.2016.
Usnesení č. 8/23/16/Z
Smlouva byla podepsána a v plném rozsahu naplněna.
Usnesení č. 8/24/16/Z
Smlouva byla podepsána, restaurátorské práce probíhají.
Usnesení č. 8/25/16/Z
Smlouva byla podepsána.
Usnesení č. 8/26/16/Z
Smlouva byla podepsána a předmět smlouvy realizován.
Usnesení č. 8/27/16/Z
Smlouva byla podepsána a již z části realizována.
Usnesení č. 9/03/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí kontrolu plnění usnesení
z minulého zasedání ZM.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Ad. 3 Zpráva starosty městyse a informace o hospodaření městyse.
Úřad městyse:
Dílčí přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015 – JMK stanovil termín na 26. – 27.9.2016
Personální záležitosti na ÚM – přestupky – JUDr. Milan Pivovarčík
- mzdy – Kateřina Grundová
- matrika – Lenka Franeková, Miroslava Hanáková
Sbor dobrovolných hasičů – pan Libor Miklík vypověděl dohodu o členství v zásahové jednotce
- novým členem se stane pan Čestmír Kovář
- velitel – Jan Maurer
Veřejně prospěšné práce – od 15.8. – Pavel Lopaťuk
Prodloužení Dohody o provedení práce s Tomášem Krškou do konce září
Volby do zastupitelstev krajů – 7. – 8. 10. 2016

Hospodaření městyse k 31.8.2016 (blíže viz příloha)
Příjmy celkem:
19 946 011,66 Kč
Výdaje celkem:
18 940 061,97 Kč
Běžné účty celkem: 7 739 080,08 Kč
Závazky k 31.5.2016:
Česká spořitelna Znojmo – zbývá splatit – 3 466 648,00 Kč - akce průtah Vranovem
- 3 071 274,55 Kč - akce komunikace Junácké údolí
Nebyly žádné dotazy ani připomínky.
Usnesení č. 9/04/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí zprávu starosty městyse a
informace o hospodaření.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Ad. 4 Rozpočtové opatření č. 4/2016 a č. 5/2016.
Paní Vaculová, účetní Úřadu městyse (dále jen ÚM), předložila ZM ke schválení rozpočtové
opatření č. 4/2016 a č.5/2016, nebyly žádné připomínky.
Usnesení č. 9/05/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9/06/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2016.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Ad. 5 Převody do majetku.
Paní Vaculová, seznámila ZM s převody do majetku:
- zařazení výtahu umístěném ve zdravotním středisku, do majetku městyse.
Usnesení č. 9/07/16/Z
Zastupitelstvo Městyse Vranov nad Dyjí schvaluje zařazení výtahu v budově zdravotního
střediska do majetku městyse. Na účet 021 se zařazuje „Výtah v budově zdravotního
střediska“, jako technické zhodnocení budovy zdravotního střediska č.p.47 inventárního čísla 1DHM1/73 –- ve výši 1 154 515,40 Kč. Zároveň se zařazuje transfer ve
výši 800 000,-Kč.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
- zařazení překopávače kompostu, vibračního třídiče a 2 ks kontejnerů do majetku městyse.
Usnesení č. 9/08/16/Z
Zastupitelstvo Městyse Vranov nad Dyjí schvaluje zařazení do majetku městyse, na účet
022:
Stroj: překopávač kompostu NP 2,5 v hodnotě 290 158,- Kč

Stroj: vibrační třídič CZ SCREEN MS v hodnotě 160 785,- Kč
Kontejner TN NKH 10,8 v hodnotě 45 980,- Kč
Kontejner TN NKH 10,8 v hodnotě 45 980,- Kč
Další podrobnosti tj. zařazení a délku odpisování rovnoměrným způsobem stanoví
starosta městyse.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Ad. 6 Prodej pozemků, záměr prodeje staré hasičárny, bytů zdravotního
střediska č. p. 47, umístění kioskové trafostanice.
Paní Franeková (správa majetku ÚM) předložila ZM žádosti o prodej pozemků:
Usnesení č. 9/09/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí:
I. schvaluje prodej pozemku p.č. 1401/2 o výměře 85 m2 v k.ú. Vranov nad Dyjí, obci
Vranov nad Dyjí zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Znojmo.
II. ukládá starostovi městyse Vranov nad Dyjí zajistit vypracování návrhu 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.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 9/10/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí:
I. schvaluje prodej pozemku p.č. 456/3 o výměře 124 m2 v k.ú. Vranov nad Dyjí, obci
Vranov nad Dyjí zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský
kraj, katastrální pracoviště Znojmo. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek
nepřístupný, velmi svažitý a skalnatý – zastupitelstvo městyse tento pozemek prodává za
cenu 100,-Kč /m2 (celkem tedy za 12.400,- Kč).
II. ukládá starostovi městyse Vranov nad Dyjí zajistit vypracování návrhu 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.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2.
Usnesení č. 9/11/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí neschvaluje prodej části pozemku p.č. 438/1 o
výměře cca 300 m2 v k.ú. Vranov nad Dyjí, obci Vranov nad Dyjí zapsaných na LV č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj.
Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel se 4.
Usnesení č. 9/12/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí:
I. schvaluje prodej části pozemku p.č. 530/1 o výměře cca 21 m2 v k.ú. Vranov nad Dyjí,
obci Vranov nad Dyjí zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Znojmo.

II. ukládá starostovi městyse Vranov nad Dyjí zajistit vypracování návrhu 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.
Hlasování: pro 12, proti 1, zdržel se 1.
Usnesení č. 9/13/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje zveřejnění záměru prodeje budovy
staré hasičárny č.p. 307 včetně přináležejících pozemků.
Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 2.
Usnesení č. 9/14/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje zveřejnění záměru prodeje budovy –
bytového domu u zdravotního střediska č.p. 47.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 9/15/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje u bytového domu zdravotního
střediska č.p.47 nechat vypracovat pasport budovy a prohlášení vlastníka a tyto nechat
vložit do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Znojmo.
Dále schvaluje vypracování pasportu budovy zdravotního střediska.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Pan starosta seznámil ZM s žádostí firmy E.ON o předběžný souhlas k umístění nové
kioskové trafostanice a odkup pozemku pod touto stanicí (cca 20 – 25m2 předběžný souhlas s
orientační trasou kabelového připojení trafostanice. Tato nová trafostanice nahradí
trafostanice u střediska SÚS a na Ptačím vrchu.
Usnesení č. 9/16/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí uděluje společnosti E.ON Česká republika a.s.,
F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice předběžný souhlas k umístění nové kioskové
trafostanice na parc. č. 473 v k.ú. Vranov nad Dyjí.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Ad. 7 Dotace a smlouvy.
Pan starosta seznámil ZM s realizací rekonstrukce sociálních zařízení v Základní škole. Celá
akce je dokončena a velmi se zdařila.
Paní Černošková poděkovala ZM jmenovitě panu starostovi a panu místostarostovi za
vstřícnost a dobrou spolupráci. Pozvala starosty finančně zúčastněných obcí a celé
zastupitelstvo na prohlídku.
Pan místostarosta Miklátek popsal průběh celé akce.
Pan starosta seznámil ZM s možností čerpání dotace na infrastrukturu (půdní vestavbu)
budovy Základní školy.

Usnesení č. 9/17/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje podání žádosti o dotaci na
Infrastrukturu základního vzdělávání z Integrovaného operačního programu (IROP) a
činit veškeré kroky s tím související. Jedná se o zbudování odborných učeben (fyziky,
chemie, cizích jazyků, informatiky, dílen a sociálního zařízení) v půdní vestavbě Základní
školy ve Vranově nad Dyjí. Uděluje souhlas zřizovatele školy s investičním záměrem.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Dále pan starosta seznámil ZM s možností čerpání dotace na obnovu památníku padlým,
nachází se za kostelem.
Paní Horná informovala o tom, že našla informaci o památníku v archivu, včetně jmen padlých
v I. i ve II. světové válce.
Usnesení č. 9/18/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje podání žádosti o dotaci na ministerstvo
obrany na obnovu pomníku padlým a pohřešovaným za I. a II. světové války, který se
nachází za kostelem ve Vranově nad Dyjí.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 9/19/16/Z
Zastupitelstvo městyse bere na vědomí smlouvy schválené v Radě městyse uvedené ve
zprávě starosty (bod 3 Programu).
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Paní Franeková předložila ZM Smlouvu o smlouvě budoucí.
Usnesení č. 9/20/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu č.: 1030030290/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městysem Vranov nad Dyjí, Náměstí
21, 671 03 Vranov nad Dyjí a společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice, zastoupené na základě plné moci ze dne 12. 03. 2009
společností E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České
Budějovice.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Paní Franeková předložila ZM Smlouvu o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 9/21/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje Smlouvu č.: ZN-014330034038/001 o
zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městysem Vranov nad Dyjí, Náměstí 21, 671 03
Vranov nad Dyjí a společností E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370
49 České Budějovice, zastoupené na základě plné moci ze dne 17. 09. 2015 společností
E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Ad. 8 Obecně závazná vyhláška O nočním klidu.
Pan starosta seznámil ZM s obecně závaznou vyhláškou městyse O nočním klidu. Proběhla
věcná diskuse.
Usnesení č. 9/22/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí schvaluje obecně závaznou vyhlášku městyse
Vranov nad Dyjí č. 1/2016, O nočním klidu.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.

Ad. 9 Různé – informace o opravě komunikace v Hamrech, opravě hráze
přehrady, veřejném osvětlení, zpráva kontrolního výboru, kulturní
akce.
Pan starosta informoval:
- komunikace z Předních do Zadních Hamer se začne opravovat během měsíce září do konce
října.
- rekonstrukce hráze vranovské přehrady se začne v říjnu a bude trvat cca 2,5 roku.
- veřejné osvětlení dosud se řeší problém, zda bude výběrové řízení dle zákona nebo mimo
Zákon, realizace bude, pokud to počasí dovolí, po výběru dodavatele.
- dne 11.9.2016 se uskuteční tradiční „jízda pro seniory“.
Pan Maurer seznámil ZM s činností kontrolního výboru.
Usnesení č. 9/23/16/Z
Zastupitelstvo městyse Vranov nad Dyjí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze
dne 29.6.2016.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.

Ad. 10 Diskuse členů zastupitelstva a občanů.
Do diskuse se přihlásil pan Plachý Leopold
– u vozovky pod skalními vrásy ční torzo betonového sloupu – pozor na něj.
- co všechno se bude dělat s komunikací v Hamrech.
Pan Kasal požádal o posečení u čističky.
Pan Jaroslav Ryšavý požádal o podání informace o tom, jak se plánuje – jízdní řád – převoz
na pláž při opravě hráze.

Ad. 11 Závěr.
Pan starosta poděkoval za účast na dnešním zasedání zastupitelstva městyse.
Jednání ZM ukončeno v 20,30 hod.
Zápis byl vyhotoven: 9.8.2016
Zápis byl ověřen:

Ověřil:

Starosta městyse:

