
Zápis
z 11. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 22. 6. 2020

                                                                                                                                                                                                 

Přítomni: členové zastupitelstva obce: 
Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, Václav Pittauer, 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)  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, závěrečný účet obce
   6)  Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti  na území kraje Vysočina
   7)  Souhlas se zařazením území obce Vanov do území působnosti Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko 
   8)  Rozprava
   9)  Souhrn přijatých usnesení
  10) Závěr
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starostka obce jmenovala za ověřovatele zápisu Stanislavu Chromou a Romana Michla

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) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce, závěrečný účet obce
Předkladatel: Ludmila Ťápalová, starostka obce
Byl  předložen  zpracovaný  závěrečný  účet  obce  za  rok  2019  a  „Zpráva  o  výsledku  přezkoumáni  hospodaření  
územního  samosprávného  celku“  -  obce  Vanov  za  rok  2019.  Přezkoumání  provedl  a  zpracoval  Ing.  Břetislav  
Drastich, firma Audit s.r.o. Návrh závěrečného účtu byl v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů vyvěšen 15 dnů před projednáním, závěrečný účet byl na elektronické i klasické 
úřední desce vyvěšen od 7.6. 2020 do 21. 6. 2020.
Při zpracováni závěrečného účtu nebyly zjištěny pochybení v hospodařeni obce, závěrečný účet a hospodaření 
obce je bez závad.
Obec Vanov hospodařila v roce 2019 s přebytkem rozpočtu, výdaje obce ve výši 2 026 tis. jsou nižší než příjmy ve  
výši 2 046 tis., celkový výsledek  hospodařeni za rok 2019 je + 19 tis. Kč. Zůstatek z roku 2019 byl přesunut do 
finanční rezervy obce, stav úštu obce k 12/2019 je 3 503 tis. Kč. Ke dni projednání návrhu závěrečného účtu obce 
nebyly doručena žádné připomínky či dotazy ke zveřejněnému návrhu.
Usnesení ZO 30/11/2020
Zastupitelstvo obce souhlasí se závěrečným účtem a celoročním hospodařením obce bez výhrad. Zastupitelstvo 
obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti,  0 se zdrželo

6) Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti  na území kraje Vysočina
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Kraj Vysočina realizuje projekt „Veřejná doprava Vysočiny“ který zajišťuje dopravní obslužnost obcí na území kraje 
a to  jak  linkové tak i  drážní.  V souvislosti se zaváděním VDV na území kraje  se  rozhodlo zastupitelstvo kraje 



Vysočina usnesením č, 0612/05/2018/ZK ze dne 11.9.2018 požadovat od obcí příspěvek  na financování veřejné 
dopravy ve výši 70 Kč za občana obce/rok. Přílohou podání je návrh smlouvy, předložený krajem Vysočina, na  
zajištění výše uvedené služby. V případě že nebude smlouva uzavřena nebude obec zahrnuta do systému VDV a  
bude nutné zajistit služby veřejné dopravy ve vlastní režii. 
Usnesení: ZO 31/11/2020
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  příspěvku  v  souvislosti  se  zajištěním  dopravní 
obslužnosti na území Kraje Vysočina, území obce Vanov dle přílohy podání. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku  
obce uzavřením smlouvy dle podání.
Hlasování: 7 pro, 0 pro, 0 se zdrželo

8) Souhlas se zařazením území obce Vanov do území působnosti Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko 
Předkladatel: Daniela Salusová - místarostka obce
Předmětem podání je vyslovení souhlasu obce se zařazením území obce do územní působnosti MAS Mikroregionu 
Telčsko. Ze zařazením obce do územní působnosti MAS neplyne pro obec žádný závazek, naopak umožní obci a PO 
– podnikatelům i fyzickým osobám na území obce čerpat dotace prostřednictvím MAS.
Usnesení: ZO 32/11/2020
Zastupitelstvo  obce  souhlasí  se  zařazením  území  obce  Vanov  do  územní  působnosti  Místní  akční  skupiny 
Mikroregionu Telčsko pro programové období 2021 – 2027. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem 
dokumentu dle podmínek MAS Telčsko.
Hlasování: 7 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: 21:30 hod.

Předáno k podpisům: 29. června 2020

Stanislava Chromá, v.r.
ověřovatel

Roman Michl, 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 souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů. 


