Zápis
z 10. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 16. 3. 2020
Přítomni: členové zastupitelstva obce:
Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, Václav Pittauer, 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 se omluvil,
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) Schválení zadání ÚP Vanov
6) Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Vanov a společností E.ON Distribuce, a.s.
7) Projednání výroční zprávy za rok 2019 podle §18 zákona č. 106/1999 Sb
8) Rozprava
9) Souhrn přijatých usnesení
10) Závěr
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 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, Stanislavou Chromou a
Václavem Pittauerem ověřen bez připomínek.
5) Schválení zadání ÚP Vanov
Předkladatel: pořizovatel MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování – Ing. Přibylová
Dne 21.1.2020 byla doručena na MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování žádost o pořízení Územního plánu
Vanov. MěÚ Telč se tímto stal dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) pořizovatelem tohoto územního plánu.
Návrh zadání Územního plánu Vanov (dále jen „návrh zadání“) vypracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným za stupitelem obce.
Pořizovatel v souladu s § 47 stavebního zákona zveřejnil návrh zadání vyvěšením oznámení o projednání na úřední
desce MěÚ Telč a OÚ Vanov (MěÚ Telč 29.1.2020 – 28.2.2020; OÚ Vanov 29.1.2020 – 1.3.2020). Návrh zadání byl
vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dní ode dne vyvěšení oznámení. V uvedené lhůtě mohl každý
uplatnit své připomínky.
Návrh zadání pořizovatel zaslal dotčeným orgánům a sousedním obcím a krajskému úřadu, jejichž zástupci mohli
uplatnit u pořizovatele do 30 dnů své požadavky nebo podněty. Seznam doručených požadavků, podnětů nebo připomínek je uveden v tabulkách č.1 a 2. návrhu zadání.
Na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
upravil návrh zadání a předkládá projednané znění návrhu zadání ke schválení zastupitelstvu obce Vanov dle
ustanovení § 47 odst. 5 stavebního zákona.
Na základě schváleného zadání Územního plánu Vanov pořizovatel ve spolupráci s obcí zajistí zpracování
dokumentace návrhu Územního plánu Vanov. Náklady na jeho zpracování bude hradit obec Vanov.

Usnesení ZO 28/10/2020
Zastupitelstvo obce Vanov schvaluje, v souladu s ustanovením § 47 odst. 5 a dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zadání Územního plánu Vanov.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
6) Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Vanov a společností E.ON Distribuce, a.s.
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Jedna se o uzavřeni věcného břemene vedeni sítí mezi obcí Vanov a společností E.ON Distribuce, a.s. na vedeni
kabelového vedení přes pozemky obce v rámci akce „Vanov, chaty Svatojánský ryb., VN, TS, NN“. V rámci realizace
stavby jsou dotčeny pozemky a komunikace v obci a k.ú. Vanov – cesta od Svatojánského rybníka k chatám v
lokalitě „Údolí děsu“. GP a smlouvu č. JI-014330057333/001 zpracoval žadatel, vklad do katastru provede rovněž
žadatel. Úhrada za zřízení věcného břemene bude poukázána na účet obce.
Usnesení: ZO 29/10/2020
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízeni věcného břemene č.: JI-014330057333/001 k pozemkům
v obci a k.ú. Vanov mezi obci Vanov a společností E.ON Distribuce, a.s. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce
uzavřením smlouvy dle podání.
Hlasování: 6 pro, 0 pro, 0 se zdrželo
8) Projednání výroční zprávy za rok 2019 podle §18 zákona č. 106/1999 Sb
Starostka obce předložila zprávu o vyřizování stížností za rok 2019 a výroční zprávu za rok 2019 dle zák. č.
106/1999 Sb., v platném znění. V uplynulém roce byla doručena 1 žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., která byla
vyřízena v zákonném termínu. V roce 2019 nebyla doručena ani podána žádná stížnost vůči obci či obecnímu úřadu. Obě zprávy budou v souladu se zákonem řádně vyvěšeny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu za rok 2019 dle zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění.
7) Rozprava
Bez rozpravy
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. března 2020

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.

