Zápis
z 9. zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 30. 12. 2019
Přítomni: členové zastupitelstva obce:
Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, Václav Pi$auer, Jaroslav Rod, Jiří Šimek, Stanislava Chromá, Roman Michl
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet
Starostka přivítala přítomné zastupitele. Oznámila, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, ZO je schopno se
usnášet.
2) Schválení programu
Program jednání:
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO
2) Schválení programu
3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové ZO)
4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
5) Rozpočet obce pro rok 2020
6) Výše místních poplatků pro rok 2020
7) Rozprava
8) Souhrn přijatých usnesení
9) Závěr
Hlasování: 6 pro, 0 pro , 0 se zdrželo
3) Jmenování ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starostka obce jmenovala za ověřovatele zápisu Stanislavu Chromou a Václava Pi$auera
4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
Místostarostka informovala, že zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřovateli zápisu, Jaroslavem Rodem a Jiřím
Šimkem ověřen bez připomínek.
5) Rozpočet obce pro rok 2020
Předkladatel: Daniela Salusová - místostarostka obce
Návrh rozpočtu byl řádě zveřejněn na úřední desce od 15.12.2019 do 30.12.2019. K návrhu rozpočtu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani provedeny změny. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu ještě před zveřejněním
a k vyvěšenému návrhu nemá připomínky. Doporučuje zastupitelstvu obce schválit rozpočet v rozsahu
zveřejněného návrhu.
Přítomní zastupitelé nemají připomínky ke zveřejněnému návrhu rozpočtu pro rok 2019.
Usnesení ZO 25/9/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2019 dle zveřejněného a předloženého návrhu schváleného
usnesením č. ZO 23/9/2019 (objem příjmů 1895,1 Gs. Kč, objem výdajů 1895,1 Gs. Kč, vyrovnaný rozpočet).
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provádění:
- všech rozpočtových opatření týkajících se přijeH účelových dotací ze státního rozpočtu, státních fondů a ostatních
dotací a jejich použiH.
- všech ostatních rozpočtových opatření do výše 50 Gs. Kč v jednotlivých případech v rámci celkového schváleného
rozpočtu
- uložilo starostce obce, předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, přehled starostou přijatých
rozpočtových opatření.
- všech rozpočtových opatření v příjmové čásG rozpočtu v plné výši zapojených do rezervy.
Hlasování: 7 pro, 0 pro , 0 se zdrželo

6) Výše místních poplatků pro rok 2020
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Starostka předložila návrh na ponechání výše místních poplatků ve stávající výši. Vzhledem ke skutečnosG, že
nedošlo k nárůstu nákladů na likvidaci komunálních odpadů není nutné navýšení poplatku za osobu. Poplatek za
komunální odpad zůstane ve výši 350 Kč/osobu, poplatek za psa zůstane 50 Kč/rok, za každého dalšího psa 100
Kč/rok. Pokud je majitelem psa senior, činí poplatek 30 Kč/rok.
Usnesení: ZO 26/9/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí se zachováním aktuální výše poplatků i pro rok 2019, tedy poplatek za komunální
odpad 350 Kč/osobu, poplatek za psa 50 Kč/rok, za každého dalšího psa 100 Kč/rok. Pokud je majitelem psa
důchodce, činí poplatek 30 Kč/rok.
Hlasování: 7 pro, 0 pro, 0 se zdrželo
7) Rozprava
Místostarostka obce předložila záměr podání žádosG o dotaci na opravu posledního zastavení křížové cesty z Telče
ke kapli sv. Karla. Na území Vanova jsou tři z celkem osmi zastavení, dvě byly opraveny v předešlých letech – č. VI. a
VII. Současně probíhají opravy zastavení v k.ú. Telče, které provádí město Telč. Obec Vanov by v letošním roce
provedla opravu posledního zastavení s pořadovým číslem VIII. (v poli mezi kaplí sv. Karla Boromejského a silnicí na
vanov) v návaznosG na opravené zastavení č. VI a VII. Výše nákladů je odhadnuta na 169,4 Gs. vč. DPH, dotace je ve
výši 80%, tedy 135,52 Gs, obec by plaGla pouze 33,88 Gs. ŽádosG se podávají do 28.2.2020, realizace musí proběhnout do 30.11.2019.
ZO 27/9/2019
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosG o dotaci do „Programu na obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působnost“ na obnovu zastavení č. VIII. Křížové cesty v celkové výši 169,4 Gs.
Hlasování: 7 pro, 0 pro , 0 se zdrželo
8) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.
9) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.
Zapsala: Daniela Salusová
Konec: 21:30 hod.
Předáno k podpisům: 6. ledna 2020

Stanislava Chromá, v.r.
ověřovatel

Václav Pi$auer, 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 souvislos se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.

