Zápis
z 7. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 14. 10. 2019
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) Poskytnutí sponzorského daru – Sdílení o. p. s., Telč
6) Poskytnutí sponzorského daru – Dětský domov Telč
7) Rozprava
8) Souhrn přijatých usnesení
9) Závěr
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starostka obce jmenovala za ověřovatele zápisu Roman Michl a Václav Pittauer
4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
Místostarostka informovala, že zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřovateli zápisu Jaroslavem Rodem a
Stanislavou Chromou ověřen bez připomínek.
5) 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.
Usnesení ZO 19/7/2019
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
6) Poskytnutí sponzorského daru – Dětský domov Telč
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.
Usnesení: ZO 20/7/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí sponzorského daru na 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

7) Rozprava
Starostka obce otevřela rozpravu a předložila k řešení dvě záležitosti mimo schválený program jednání
zastupitelstva obce.
- pro potřeby hospodaření obce je nutné zřídit výběrovou kartu u poskytovatele finančních služeb obce, ČS, a.s.,
pobočka Telč. Karta je potřebná pro výběr hotovosti a jednání na přepážce ČS. Vydání výběrové karty je
podmíněno souhlasným usnesení rady nebo zastupitelstva obce.
- zastupitelstvo obce projednalo předloženou problematiku a souhlasí se zřízením výběrové karty pro obec Vanov.
ZO 21/7/2019 – Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením výběrové karty u poskytovatele finančních služeb obce,
ČS, a.s., pobočka Telč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce vyřízením potřebných formalit pro vydání
výběrové karty.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
- Starostka obce seznámila zastupitele obce s žádostí předloženou p. Jiřím Dorotkou a Magdou Dorotkovou o
pronájem části hráze rybníka - p.č. 1297/19 a 6 v rozsahu vymezeném na místě samém. Jedná se o část pozemků
již užívaných, od domu č.p. 33 až po strom rostoucí na hrázi. U objektu č.p. 33 není zahrada, p. Dorotka má zájem o
užívání vymezené části daných pozemků a to v dlouhodobějším horizontu.
- zastupitelstvo obce projednalo předloženou žádost a stanovilo podmínky za kterých bude možné dané pozemky
pronajmout, výši nájmu a dobu pronájmu. Postup pronájmu pozemku bude obdobný jako v případě prodeje
pozemků nebo jejich částí. Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.
ZO 22/7/2019 – zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.č. 6 a p.č. 1297/19 v
obci a k.ú. Vanov ve vymezeném rozsahu. Zastupitelstvo pověřuje místostarostku obce zpracováním záměru
pronájmu části daných pozemků, zpracováním podmínek pronájmu a zveřejněním na úřední desce po stanovenou
dobu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
8) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.
9) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.
Zapsala: Daniela Salusová
Konec: 21:10 hod.
Předáno k podpisům: 23. října 2019

Roman Michl, v.r.
ověřovatel

Václav Pittauer, 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.

