Zápis
z 6. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 22. 7. 2019
Přítomni: členové zastupitelstva obce:
Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, Václav Pi%auer, Jaroslav Rod, Jiří Šimek, Stanislava Chromá, Roman Michl
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet
Starostka přivítala přítomné zastupitele. Oznámila, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, ZO je schopno se
usnášet.
2) Schválení programu
Program jednání:
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO
2) Schválení programu
3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové ZO)
4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
5) Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi obcí Vanov a společnosB E.ON Distribuce, a.s
6) Závěrečný účet mikroregionu Telčsko
7) Rozprava
8) Souhrn přijatých usnesení
9) Závěr
Hlasování: 7 pro, 0 pro , 0 se zdrželo
3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starostka obce jmenovala za ověřovatele zápisu Stanislava Chromá a Jaroslav Rod
4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
Místostarostka informovala, že zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřovateli zápisu Jaroslavem Rodem a Jiřím
Šimkem ověřen bez připomínek.
5) Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi obcí Vanov a společnos4 E.ON Distribuce, a.s
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Starostka předložila smlouvu o zřízení věcného břemene č.: JI-014330054516/002. Smlouva navazuje na dříve
uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci akce „Vanov, Tetour, kab. Smyčka NN“.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí bylo schváleno na ZO č. 05/2018, č.u.: ZO 20/2018.
Investor po dokončení prací a zpracování geometrického plánu předložil smlouvu řešící vedení kabelů NN po
pozemcích obce. Jedná se o standardní postup dle zákona a již dříve uzavřené smlouvy.
ZO 18/6/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi obcí Vanov a společnosB E.ON Distribuce,
a.s č.: JI-014330054516/002 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování: 7 pro, 0 pro , 0 se zdrželo
6) Závěrečný účet mikroregionu Telčsko
Starostka předložila závěrečný účet mikroregionu Telčsko. Závěrečný účet je předkládán k nahlédnuB a vzaB na
vědomí, obec ho již neschvaluje. Závěrečný účet byl schválen na členské schůzi dne 19. 6. 2019 usnesením č.
190619/4. Oznámení o schválení je současně zveřejněno na úřední desce od 19.7.2019 do doby schválení přísBho
závěrečného účtu.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Vanov bere na vědomí závěrečný účet Mikroregionu Telčsko dle přílohy podání.
7) Rozprava
Bez rozpravy.

8) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.
9) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.
Zapsala: Daniela Salusová
Konec: 20:48 hod.
Předáno k podpisům: 29. července 2019

Stanislava Chromá, v.r.
ověřovatel

Jaroslav Rod, v.r.
ověřovatel

Ludmila Ťápalová, v.r.
starostka obce

Daniela Salusová, v.r.
místostarostka obce

Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislos se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.

