
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 11.12.2017

                                                                                                                                                                                  

Přítomni: členové zastupitelstva obce
Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, Jaroslav Rod, Stanislava Chromá, 
Václav Pittauer, Roman Michl

1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno
se usnášet
Starostka přivítala přítomné a veřejnost. Oznámila, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce,
konstatovala, že ZO je schopno se usnášet.

2) Schválení programu
Program jednání:
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se 
usnášet
2) Schválení programu
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
4) Informace o ověření zápisu z posledního zasedání ZO
5) Projednání sdělení Ministerstva vnitra č.j. MV-101637-15/ODK-2017 ze dne 29.11.2017 a 
dalšího postupu obce
6) Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
7) Rozprava
8) Souhrn přijatých usnesení
9) Závěr

Starostka navrhla zařadit nový bod – projednání výše místních poplatků pro rok 2018. 
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Nově navržený program jednání:
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se 
usnášet
2) Schválení programu
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
4) Informace o ověření zápisu z posledního zasedání ZO
5) Projednání místních poplatků obce
6) Projednání sdělení Ministerstva vnitra č.j. MV-101637-15/ODK-2017 ze dne 29.11.2017 a 
dalšího postupu obce
7) Návrh rozpočtu obce pro rok 2018 
8) Rozprava
9) Souhrn přijatých usnesení
10) Závěr

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 



3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starostka navrhla za ověřovatele zápisu Jaroslava Roda a Václava Pittauera. 
Hlasování: 4 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
Romanem Michlem a Stanislavou Chromou ověřen bez připomínek. 

5) Projednání místních poplatků
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce

Starostka navrhla ponechat místní poplatky – poplatek za odpad ve stejné výši jako v roce 2017

ZO 8/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje výši místních poplatků pro rok 2018 ve stejné výši jako v roce
2017.
Hlasování: 6 pro, 0 proti,  0 se zdrželo

6) Sdělení ministerstva vnitra, č.j. MV-101637-15/ODK-2017
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce

 – seznámila zastupitele s problematikou, napaden prodej pozemku p.č. 373/8, 1310/2 a 371/7 v
k.ú.  Vanov,  panem  XXXXXXX XXXXXXX u  ministerstva  vnitra,  které  prodej  prověřilo.
Ministerstvo prošetřilo postup obce podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a shledalo, že obec
nepostupovala v souladu se zákonem. Prodej je po procesní stránce proveden v pořádku, nebyly
ale dodrženy všechny náležitosti dle zákona.
Dle vyjádření ministerstva vnitra je tak prodej pro nedodržení zákonem stanovených postupů
absolutně neplatný a kupní smlouva je rovněž neplatná.  Doporučení postupu je následující:
1. obec s žadatelem sepíše souhlasné prohlášení o zániku práva k nemovitosti, KÚ zápisem
provede změnu v katastru a pozemek bude převeden zpět na obec.
2. bude znovu proveden prodej pozemku v souladu se zákonem  č. 128/2000 Sb. o obcích

ZO 9/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o sdělení ministerstva vnitra, č.j. MV-101637-
15/ODK-2017 a schvaluje postup dle doporučení ministerstva vnitra ve lhůtách a termínech
stanovených zákonem. Zastupitelstvo obce zrušuje usnesení č. ZO 8/2016 ze dne 2.12.2016.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, zdržel se p. Roman Michl po oznámení o podjatosti

7) Návrh rozpočtu obce pro rok 2018
Předkladatel: Daniela Salusová - místostarostka obce

-  předložila  návrh  rozpočtu  na  rok  2018,  seznámila  zastupitele  s  rozdělením  financí  na
jednotlivé paragrafy, s výší příjmů a výdajů.

ZO 10/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 dle předloženého návrhu
Hlasování: 6 pro, 0 proti,  0 se zdrželo



8) Rozprava
- Starostka obce předložila návrhy vlajky a erbu obce, zastupitelé vybrali vítězný návrh erbu a
vlajky.
-  informovala o žádosti  dětského domova Telč o finanční příspěvek na provoz.  Zastupitelé
souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000,- Kč
- informovala o žádosti Sdílení, o.p.s.  o příspěvek na financování domácí hospicové péče a
půjčovny zdravotních pomůcek. Zastupitelé po projednání souhlasí s poskytnutím daru ve výši
5.000,-Kč

ZO 11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje konečnou podobu erbu a vlajky obce dle předloženého návrhu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti,  0 se zdrželo

9) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy. 

10) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům a veřejnosti za účast. 

Zapsala: Daniela Salusová

Konec: 20:30 hod. 

Předáno k podpisům 17. prosince 2017

Jaroslav Rod, v.r.
ověřovatel

Václav Pittauer, v.r.
ověřovatel

Ludmila Ťápalová, v.r.
starostka obce

Daniela Salusová, v.r.
místostarostka obce

Anonymizováno dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. 


