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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 12.5.2015
č. 9/2015
Zahájení 17,00 hodin
Přítomni :

Zdeněk Hověžák, Ladislav Obadal, Aleš Lysáček, Ing. Martin Pitrun

Omluveni :

Ing. Radek Fryzelka,

Hosté :

Ing. Lubomír Maček, Ing. Pavel Šimoník, Mgr. Hana Mačková, Bc. Petra Novosadová

Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Martin Pitrun
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy: - Aleš Lysáček
Návrh usnesení 1a/9/2015
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 12.5.2015 p. A. Lysáčka
Hlasování : pro 4
proti
Usnesení bylo přijato.

0

zdržel se

0

b)
Navržený program jednání.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Situace v muničních skladech
Rada školy
Kulturní komise
Pohledávky obce
Zaměstnanci obce
Termín schůze zastupitelstva obce
Žádosti
Závěr

Návrh usnesení 1b/9/2015
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
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Ad 2/ Situace v muničních skladech
Situace ve skladech Vrbětice – starosta informoval o aktuální situaci v muničních skladech ve
Vrběticích. Sešla se část dotazníků, která bude na další RO vyhodnocena.
Usnesení – RO bere na vědomí

Ad 3/ Rada školy – rada obce zasedla s předsedou rady školy Ing. Pavlem Šimoníkem. Na návrh
rady školy se zvolí noví zástupci zřizovatele školy.
Usnesení – RO bere na vědomí
Ad 4/ Kulturní komise – Rada obce se usnesla, že do 27/5/2015 zástupci „kulturní komise“ si zvolí
formu a vedení kulturní komise, návrh harmonogramu akcí na rok 2015 a návrh rozpočtu
za účasti výše uvedených hostů
Návrh usnesení 4/9/2015 – RO bere na vědomí

Ad 5/ Pohledávky obce – rada obce souhlasí s předáním pohledávek obce právnímu zástupci
k posouzení.
Návrh usnesení 5//92015
o Hlasování : pro
Usnesení bylo přijato.

4

proti

0 zdržel se

0

Ad 6/ Zaměstnanci obce – Uchazeč o zaměstnání pan František Kovařík z Vrbětic bude nahrazen
z důvodu nenastoupení do zaměstnání paní Zdenkou Mikovou z Vlachovice. Na dobu určitou od 1.6.
do 31.10. 2015 přijmeme do zaměstnání pana Hudka Josefa z Vrbětic.
Návrh usnesení 6/9/2015
o Hlasování : pro
Usnesení bylo přijato.

4

proti

0 zdržel se

0

Ad 7/ Termín schůze zastupitelstva obce
Rada obce navrhuje termín konání zastupitelstva obce dne 15.6.2015. Navrhovaný program
zastupitelstva:
Návrh programu
- Zahájení
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-

Kontrola plnění usnesení
Závěrečný účet obce
Mikroregion Ploština
Volba členů rady školy
Obecně závazné vyhlášky – vyhláška o domovním prodeji
Dodatek smlouvy se Zlínským krajem na dopravní obslužnost

o Hlasování : pro
Usnesení bylo přijato.

4

proti

0 zdržel se

0

Ad 6/ Žádosti
ČJ 227 Žádost Lukáše Sáblíka a Kateřiny Obadalové o odkoupení pozemku v lokalitě Nivy.
Budou zařazeni do seznamu žadatelů
Návrh usnesení 6a//2015
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
ČJ 231 – Žádost Kristýna Drábíková – žádost o letní brigádu na letním koupališti.
Bude zařazena do seznamu žadatelů
Návrh usnesení 6b/9/2015
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
ČJ 232 – Žádost Lišková Aneta - žádost o letní brigádu na letním koupališti.
Bude zařazena do seznamu žadatelů
Návrh usnesení 6c/9/2015
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
ČJ není uvedeno – Žádost Martin Fiedor – žádost o brigádu na obci Vlachovice.
Bude zařazena do seznamu žadatelů
Návrh usnesení 6d/9/2015
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
ČJ není uvedeno – Žádost Jiří Obadal – žádost o odkoupení parcely 3257/43
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce zveřejnění záměru obce o odprodej parcely
Návrh usnesení 6e/9/2015
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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ČJ 248 – Žadatelé Josef a Radka Hořákovi – žádost o stanovení data do kdy bude vybudována
příjezdová komunikace a kanalizace k parcele
Obec zpracovává projektovou dokumentaci na všechny sítě a zpevněný přístup v dané lokalitě.
V dané lokalitě je stávající kanalizace obce, do které je možné připojit ještě jednu nemovitost. Do
konce roku 2015 bude zpevněna komunikace tak, aby zde umožnila příjezd k nemovitostem.
Návrh usnesení 6f/9/2015
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Jednání ukončeno v 19.00 hodin.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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