
Zápis
z 21. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 21. 2. 2022

                                                                                                                                                                                                 

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)  Smlouva č.: JI001030072327/002 – věcné břemeno vedení NN
  6)  Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026
  7)  Žádost o změnu využití p.č. 418/1 k.ú. Vanov
  8)  Rozprava
  9)  Souhrn přijatých usnesení
10)  Závěr  

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starostka obce jmenovala za ověřovatele zápisu Václava Pittauera a Stanislavu Chromou

4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
Místostarostka informovala, že zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřovateli zápisu, Romanem Michlem a Jiřím  
Šimkem ověřen bez připomínek.

5) Smlouva č.: JI001030072327/002 – věcné břemeno vedení NN
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Jedná se o uzavřeni věcného břemene vedeni sítí mezi obcí Vanov a společností E.GD, a.s. na vedeni kabelového 
vedení  přes  pozemky  obce  v  rámci  akce „Vanov,  Novosad,  kabel  NN“.  V  rámci  realizace stavby  jsou  dotčeny  
pozemky  a  komunikace  v  obci  a  k.ú.  Vanov  –  cesta  na  p.č.  374/7  v  obci  a  k.ú.  Vanov.  GP  a  smlouvu  č.  JI-
001030072327/002 zpracoval  žadatel,  vklad  do  katastru  provede  rovněž  žadatel.  Úhrada  za  zřízení  věcného 
břemene bude v ceníkových cenách a následně poukázána na účet obce.
Usnesení: ZO 57/21/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízeni věcného břemene č.:  JI-001030072327/002 k pozemku 
p.č. 374/7 v obci a k.ú. Vanov mezi obci Vanov a společností E.GD, a.s. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce 
uzavřením smlouvy dle podání.
Hlasování: 7 pro, 0 proti,  0 se zdrželo

6) Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2022 – 2026
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Předmětem podání je stanovení počtu zastupitelů obce pro následující volební období v souladu s §67 zákona č.  
128/2000  Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Počet  zastupitelů  se  odvíjí  od  počtu  obyvatel  obce  k  
1.1.2022 (volební rok). Vanov spadá do kategorie do 500 obyvatel a zákonem stanovený počet zastupitelů je 5 až  
15 členů,  přičemž počet  zastupitelů  musí  být  lichý.  Dle zákona se  počet  zastupitelů  pro nové volební  období  



stanovuje  dle aktuálního počtu zastupitelů,  pokud zastupitelstvo nestanoví  jinak.  Návrh počtu zastupitelů pro  
volební období 2022 – 2026 je 7 členů. 

Usnesení ZO 58/21/2022
Zastupitelstvo obce stanovuje že pro volební období 2022 – 2026 bude do uvedeného zastupitelstva obce voleno 
celkem 7 členů zastupitelstva.
Hlasování: 7 pro, 0 proti,  0 se zdrželo

7) Žádost o změnu využití p.č. 418/1 k.ú. Vanov
Předkladatel: Daniela Salusová - místostarostka obce
Obci Vanov byla doručena žádost o změnu využití území p.č. 418/1, k.ú. Vanov, žadatele Aleše Čermáka. Žadatel 
požaduje změnu v území s odvoláním na aktuální stav a využití pozemku a rozšíření zastavitelné plochy na celý  
pozemek žadatele – p.č. 418/1 v obci a k.ú. Vanov. Žádost byla projednána s dotčenými orgány – ÚÚP Telč a OŽP  
kraje Vysočina. Po projednání byla žádost o změnu využití území přehodnocena jako připomínka s doporučením na 
vyhovění  žádosti  s  připomínkou  ža  následná  regulace  výstavby  bude  řešena  v  rámci  ZUR  kraje  Vysočina. 
Místostarostka tak navrhuje schválit připomínku a předat zpracovateli ÚP k zapracování.
Usnesení ZO 59/21/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje připomínku žadatele a její vypořádání, zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku  
předáním podkladů zpracovateli a pořizovateli ÚP Vanov k zapracování.
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: 21:15 hod.
Předáno k podpisům: 26. ůnora 2022

Václav Pittauer, v.r.
ověřovatel

 Stanislava Chromá, 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. 


