Zápis
z 2. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 10. 12. 2018
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) Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2019
6) Žádost o umístění stavby mimo zastavěné území obce
7) Poskytnutí sponzorského daru – Sdílení, o.p.s. Telč
8) Poskytnutí sponzorského daru – Dětský domov Telč
9) Rozprava
10) Souhrn přijatých usnesení
11) Závěr
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starostka navrhla za ověřovatele zápisu Jiřího Šimka a Jaroslava Roda.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 se zdrželi
4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
Místostarostka informovala, že zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřovateli zápisu Václavem Pittauerem a
Romanem Michlem ověřen bez připomínek.
5) Projednání návrhu rozpočtu obce pro rok 2019
Předkladatel: Daniela Salusová - místostarostka obce
- předložila návrh rozpočtu na rok 2019, seznámila zastupitele s rozdělením financí na jednotlivé paragrafy, s výší
příjmů a výdajů. Rozpočet pro rok 2019 je navržen jako vyrovnaný.
ZO 7/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostku
obce zveřejněním návrhu rozpočtu pro rok 2019 na úřední desce obce.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
6) Žádost o umístění stavby mimo zastavěné území obce
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Starostka obce seznámila zastupitele s žádostí XXXXX XXXXX o souhlas zastupitelstva obce s umístěním stavby
mimo zastavěné území obce. XXXXX XXXXX má záměr výstavby rodinného domu v lokalitě Vinohrady, na
pozemcích p.č. 404, 405/1, 405/2, 405/3 a 406. Pozemky dotčené stavbou navazují na vymezené zastavěné území.
Svou žádost doplnil o studii RD doplněnou o vizualizace uvažovaného rodinného domu. Umístění stavby v dané
lokalitě dle předloženého návrhu pak nebude mít negativní dopad na vzhled obce ani na provoz obce.
ZO 8/2/2018
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním novostavby RD mimo zastavěné území obce v rozsahu a souladu s
předloženou dokumentací.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

7) Poskytnutí sponzorského daru – Sdílení, o.p.s. Telč
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Starostka informovala o žádosti Sdílení, o.p.s. o příspěvek na financování domácí hospicové péče a půjčovny
zdravotních pomůcek. Sdílení požádalo o příspěvek na provoz a zajištění sociálních služeb a domácí paliativní péče.
Starostka obce navrhuje poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč. Zastupitelé obce po projednání souhlasí s
poskytnutím sponzorského daru v uvedené výši.
ZO 9/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí sponzorského daru Sdílení, o.p.s. ve výši 5 000,- Kč na financování domácí
hospicové péče a půjčovny zdravotních pomůcek. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením smlouvy o
poskytnutí sponzorského daru.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
7) Poskytnutí sponzorského daru – Dětský domov Telč
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Starostka informovala o žádosti Dětského domova Telč o finanční příspěvek na zajištění provozu dětského domova
v Telči. Starostka obce navrhuje poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- Kč. Zastupitelé obce po projednání souhlasí s
poskytnutím sponzorského daru v uvedené výši.
ZO 10/2/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí sponzorského daru bna provoz Dětskému domovu v Telči ve výši 5 000,Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením smlouvy o poskytnutí sponzorského daru.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
8) Rozprava
Bez rozpravy
9) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.
10) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.
Zapsala: Daniela Salusová
Konec: 20:30 hod.
Předáno k podpisům: 18. prosince 2018

Jiří Šimek, 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 souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování
osobních údajů.

