
Zápis
z 4. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 18. 2. 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)  Rozpočtové opatření k účetní uzávěrce za rok 2018
   6)  Úprava výše odměn členů zastupitelstva obce dle zák. č. 202/2018 Sb.
   7)  Projednání výroční zprávy za rok 2018 podle §18 zákona č. 106/1999 Sb
   8)  Podání žádosti o dotaci prostřednictvím ORP – obnova zastavení č. VII křížové cesty Telč - Vanov
   9)  Rozprava
  10)  Souhrn přijatých usnesení
  11)  Závěr
Hlasování: 7 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  Romanem  Michlem  a 
Václavem Pittauerem ověřen bez připomínek.

5) Rozpočtové opatření k účetní uzávěrce za rok 2018
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření v rozsahu dle předloženého soupisu – vyrovnání výdajů a příjmů ke 
konci roku 2018 dle účetní uzávěrky. Starostka obce současně seznámila zastupitele s provedenými rozpočtovými 
opatřeními. Po provedených opatřeních je výsledek hospodaření kladný.
ZO 14/4/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření ke konci roku 2018 v rozsahu dle předloženého soupisu. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti,  0 se zdrželo

6) Úprava výše odměn členů zastupitelstva obce dle zák. č. 202/2018 Sb

Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Seznámila zastupitele s problematikou, nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se stanovují výše odměn pro členy 
zastupitelstev obcí. Toto nařízení bylo novelizováno vyhláškou č. 202/2018 Sb., které zvedá maximální výši odměn  
o 7%. Vzhledem k tomu, že ZO má stanovenou výši odměn procentem z maximální částky, zvedají se odměny 
automaticky změnou zákona rovněž o 7%. Z tohoto důvodu předkládá starostka obce návrh na úpravu výpočtu  
výše odměny, tedy úpravu procentního poměru ze základu tak, aby byla zachována výše odměn jako v roce 2018.
ZO 15/4/2019
Zastupitelstvo obce Vanov stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc ve výši:
- starosta – 37,30% z maximální částky uvolněného starosty stanovené nařízením vlády č. 202/2018 Sb.
- místostarosta – 47,41% z maximální částky stanovené nařízením  vlády č. 202/2018 Sb.



- člen zastupitelstva – 51,19 % z maximální částky stanovené nařízením  vlády č. 202/2018 Sb.
- člen zastupitelstva/zvláštního orgánu obce–93,44% z maximální částky stanovené nařízením vlády č.202/2018 Sb.
Hlasování: 7 pro, 0 proti,  0 se zdrželo

7) Projednání výroční zprávy za rok 2018 podle §18 zákona č. 106/1999 Sb
Starostka  obce  předložila  zprávu  o  vyřizování  stížností za  rok  2018  a  výroční  zprávu  za  rok  2018  dle  zák.  č.  
106/1999 Sb., v platném znění. V uplynulém roce nebyla doručena žádná žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., ani  
stížnost vůči obci či obecnímu úřadu. Obě zprávy budou v souladu se zákonem řádně vyvěšeny.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu za rok 2018 dle zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění.

8) Podání žádosti o dotaci prostřednictvím ORP – obnova zastavení č. VII křížové cesty Telč – Vanov
Místostarostka obce předložila záměr podání žádosti o dotaci na opravu zastavení křížové cesty z Telče ke kapli sv.  
Karla. Na území Vanova jsou tři z celkem osmi zastavení. V Telči jsou tři opravené, další je plánované na letošní rok.  
Obec Vanov by v letošním roce provedla opravu jednoho zastavení s pořadovým číslem VII. (druhé od Cihelny) v  
návaznosti na oprevené zastavení č. VI. Výše nákladů je odhadnuta na 169,4 tis. vč. DPH, dotace je ve výši 80%,  
tedy 135,52 tis, obec by platila pouze 33,88 tis. Žádosti se podávají do 28.2.2019, realizace musí proběhnout do 
30.11.2019.
ZO 16/4/2019
Zastupitelstvo  obce  schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  do  „Programu  na  obnovu  kulturních  památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působnost“ na obnovu zastavení č. VII. Křížové cesty v celkové výši 169,4 tis. 
Hlasování: 7 pro, 0 proti,  0 se zdrželo

9) Rozprava
Bez rozpravy.

10) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.

11) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.

Zapsala: Daniela Salusová

Konec: 19:40 hod.

Předáno k podpisům: 27. února 2019

Jaroslav Rod, v.r.
ověřovatel

Jiří Šimek, 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. 


