
Zápis
z 8. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 9. 12. 2019

                                                                                                                                                                                                 

Přítomni: členové zastupitelstva obce: 
Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, Václav Pi$auer, Jaroslav Rod, Jiří Šimek, Stanislava Chromá 

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet

Starostka přivítala přítomné zastupitele. Oznámila, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, 1 člen je omluven,
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)  Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020
   6)  Uzavření věcného břemene na pozemcích obce – vedení síA
   7)  Rozprava
   8)  Souhrn přijatých usnesení
   9)  Závěr
Hlasování: 6 pro, 0 pro�, 0 se zdrželo

3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové)

Starostka obce jmenovala za ověřovatele zápisu Jaroslava Roda a Jiřího Šimka

4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO

Místostarostka informovala,  že  zápis  z  předchozího  zasedání  ZO byl  ověřovateli  zápisu,  Romanem Michlem a
Václavem Pi$auerem ověřen bez připomínek.

5) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2020

Předkladatel:  Daniela Salusová - místostarostka obce
Předložila návrh rozpočtu na rok 2019, seznámila zastupitele s rozdělením financí na jednotlivé paragrafy, s výší
příjmů a výdajů. OproF predikci MF pro rok 2020 jsou příjmy obce poníženy, v případě zůstatku při hospodaření
obce budou příjmy nad rámec rozpočtu přesunuty do rozpočtové rezervy. Rozpočet pro rok 2020 je navržen jako
vyrovnaný.
Usnesení ZO 23/8/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostku
obce zveřejněním návrhu rozpočtu pro rok 2020 na úřední desce obce.
Hlasování: 6 pro, 0 pro�,  0 se zdrželo

6) Uzavření věcného břemene na pozemcích obce – vedení sí8

Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Jedná se o uzavření věcného břemene vedení síA mezi obcí Vanov a společnosA E.ON Distribuce, a.s. na vedení
kabelového vedení přes pozemky obce v rámci akce „Vanov, VN, TS,  NN obnova“.  V rámci realizace stavby je
dotčen pozemek p.č. 1334 v obci a k.ú Vanov – cesta od rybníka Smrk ke golfovému hřišF. GP a smlouvu č. JI-
014330055490/001 zpracoval žadatel, vklad do katastru provede rovněž žadatel.
Usnesení: ZO 24/8/2019

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI-014330055490/001 k pozemku
p.č. 1334 v obci a k.ú. Vanov mezi obcí Vanov a společnosA E.ON Distribuce, a.s. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostku obce uzavřením smlouvy dle podání.
Hlasování: 6 pro, 0 pro�,  0 se zdrželo



7) Rozprava

Bez rozpravy.

8) Souhrn přijatých usnesení

Bez rozpravy.

9) Závěr

Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.

Zapsala: Daniela Salusová

Konec: 20:50 hod.

Předáno k podpisům: 12. prosince 2019

Jaroslav Rod, v.r.
ověřovatel

Jiří Šimek, 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. 


