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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 10. 6. 2015
č. 11/2015
Zahájení 18:10 hodin
Přítomni :

Zdeněk Hověžák, Ladislav Obadal, Aleš Lysáček, Radek Fryzelka

Omluveni :

Martin Pitrun

Hosté :

Ing. Martin Pavelka

Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy: - Aleš Lysáček
Návrh usnesení 1a/11/2015
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 10. 6. 2015 p. A. Lysáčka
Hlasování : pro 4
proti
Usnesení bylo přijato.

0

zdržel se

0

b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Pronájem koupaliště
3. Lokalita Nivy
4. Situace v muničním skladu
5. Nařízení obce
6. Účetní uzávěrka obce Vlachovice
7. Dopravní obslužnost
8. Příspěvek pro Charitu Slavičín
9. Žádosti
10. Veřejnoprávní smlouva na hospodaření v lesích
11. Zpráva kontrolního výboru
12. Přístavba RD – Marián Kašša
13. Závěr
Návrh usnesení 1b/11/2015
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
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Ad 2/ Pronájem koupaliště
Karel Ptáček nabízí obci, že by si „pronajal“ koupaliště - naprosto celý provoz, kromě sauny. Jednalo
by se o model, který je i na okolních koupalištích např. Val. Kloboukách. Dle jeho sdělení je to
z důvodu, že chce, aby se kvalita koupaliště zvedla, chce pořádat různé akce pro všechny věkové
kategorie apd. Ubezpečuje, že by zde byly maximálně 2 diskotéky. Obec by mohla mít na starosti
bazénové chemikálie, sečení trávy, základní opravy. Více dle domluvy. Starosta poukazuje na velké
finanční ztráty koupaliště v posledních letech a velká zátěž pro obecní zaměstnance, kteří by mohli
pracovat na jiných věcech. Mělo by se rovněž řešit snažit se snížit finanční ztráty koupaliště. Návrh –
zveřejnit záměr pronájem koupaliště.
Návrh usnesení 2/11/2015
Rada obce souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu koupaliště
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad 3) Host Martin Pavelka – lokalita NIVY
Přišel vysvětlit svou žádost. Po osobním jednání, bude pan Pavelka přizván na vyměření pozemků,
kde se bude řešit možná výměna pozemků a věčné břemeno přístupu na Strže. Tak aby došlo ke
vzájemné shodě a spokojenosti.
Rada obce bere na vědomí.
Ad 4) Situace v muničním skladu
Kvůli vysokým teplotám upozorňují pyrotechnici na riziko požáru. 11.6 bude probíhat sběr vzorků
půdy speciální firmou.
Rada obce bere na vědomí.
Ad 5) Nařízení obce
Rada obce jednala o zákazu podomního prodeje a pochůzkového prodeje a služeb. Starosta
informoval o legislativě a možnostech.
Rada obce bere na vědomí.
Ad 6) Účetní uzávěrka obce Vlachovice
Rada obce doporučuje ZO schválit účetní uzávěrku obce za rok 2014 a závěrečný účet obce a účetní
uzávěrku a závěrečný účet mikroregionu Ploština sdružení obcí Jižního Valašska. RO schvaluje
účetní uzávěrky MŠ.
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Rada obce bere na vědomí.

Ad 7) Dopravní obslužnost
Návrh usnesení 7/11/2015
RO doporučuje ZO schválit dodatek smlouvy o dopravní obslužnosti.

o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad 8) Příspěvek pro Charitu Slavičín
Návrh usnesení 8/11/2015
Rada obce souhlasí s příspěvkem na pořízení automobilu pro Charitu ve Slavičíně ve výši 5000 Kč.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Ad 9a) Žádost č. j. 338, Milan Dulík
Žádá o brigádu.
Návrh usnesení 9a/11/2015
RO schvaluje zařazení do pořadníku žadatelů o brigádu.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

RO schvaluje zařazení do pořadníku žadatelů o brigádu
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad 9b) Žádost č.j 336a, Sabina Košelíková
Žádá o brigádu
Návrh usnesení 9b/11/2015

Usnesení bylo přijato.
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Ad 9c) Žádost č.j 336 b , Simona Košelíková
Žádá o brigádu
Návrh usnesení 9c/11/2015
RO schvaluje zařazení do pořadníku žadatelů o brigádu
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Ad 9 d) Žádost č.j. 344, Martina Ptáčková
Žádá o brigádu
Návrh usnesení 9d/11/2015
RO schvaluje zařazení do pořadníku žadatelů o brigádu
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

Ad 9 e) Žádost č.j. 297, Častulík Štěpán
Žádá o brigádu
Návrh usnesení 9e/11/2015
RO schvaluje zařazení do pořadníku žadatelů o brigádu
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
Ad 9 f) Žádost č.j. 302, žáci ZŠ Vlachovice 9 tř.
Žáci 9.tř. žádají o pronájem prostoru občerstvení koupaliště a přilehlých prostor z důvodu rozloučení
žáků s učiteli a to dne 25. 6. 2015
Návrh usnesení 9f/11/2015
RO schvaluje pronájem prostoru občerstvení koupaliště a přilehlých prostor z důvodu rozloučení
žáků s učiteli a to dne 25. 6. 2015
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
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Ad 9g)
Žádost č.j. 305, Bronislav Ščuglík, Vlachovice 23,
Žádá o pozemek 3829/1 – viz příloha. Jedná se o oplocenou část pozemku, kterou užívá.
Předpokládaná výměra je 22 m². Náklady na geometrický plán uhradí.
Návrh usnesení 9g/11/2015
RO rozhodne o prodeji pozemku 3289/1 v kú Vlachovice až po posouzení daného místa a řešeno se
žadatelem.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 9h)
Žádost č.j. 339, Filip Fryzelka, Vlachovice 326
Prosí o sponzorský dar na nahrání a vydání jeho hudebního CD, na kterém bude okolo 12 písniček.
Celkové náklady na vydání alba jsou 50000 Kč, které bude z velké části financovat vlastními
prostředky, zbytek sponzory. Jako poděkování bude logo obce a poděkování uvedeno na vnitřní
straně obalu.
Návrh usnesení 9h/11/2015
RO schvaluje sponzorský příspěvek Filipu Fryzelkovi na nahrání a vydání jeho autorského
hudebního alba ve výši 4000 Kč.
o Hlasování : pro

3

proti

0 zdržel se 1 (Fryzelka)

Usnesení bylo přijato.
Ad 9ch)
Žádost č.j. 301, Dagmar a Radomil Műnsterovi.
Žádají o opravu havarijního stavu komunikace ležící před jejich domem č. p. 16 ve Vrběticích.
Návrh usnesení 9ch/11/2015
RO bere na vědomí. Obec Vlachovice bude v letošním roce částečně opravovat všechny
komunikace v obci.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
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Usnesení bylo přijato.
Ad 9i)
Žádost č.j. 298, Oldřich Sáblík, Vlachovice 20
Žádá o prodej části obecního pozemku v k.ú. Vlachovice p.č. 3870/27
Návrh usnesení 9i/11/2015
RO posoudí žádost o prodej části obecního pozemku v k.ú. Vlachovice p.č. 3870/27 přímo na
místě a se žadatelem.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Ad 9j)
Žádost o finanční příspěvek pro DS A DZR Loučka u Valašských Klobouk
Žádají o finanční příspěvek, který bude využit především pro provozní, kulturní, společenskou
činnost a pro zdravotní pomůcky.
Návrh usnesení 9j/11/2015
Rada obce souhlasí s výší příspěvku pro domov v Loučce dle schváleného rozpočtu
o Hlasování : pro
Usnesení bylo přijato.

4

proti

0 zdržel se 0

Ad 9k) Žádost č.j. 300 , Josef Hořák, Slavičín 597
Žádá obec o vybudování kanalizace a příjezdové komunikace s odvodněním k parcele číslo 1961,
v katastrálním území Vrbětice.
Návrh usnesení 9k/11/2015
RO žádost o vybudování kanalizace a příjezdové komunikace s odvodněním k parcele číslo 1961,
v katastrálním území Vrbětice, řeší komplexně pro celou lokalitu. Hledá se vhodná varianta řešení.
Žádost bude znovu „otevřena“ a řešena na nejbližší další schůzi RO.
o Hlasování : pro
Usnesení bylo přijato.

4

proti

0 zdržel se 0

Ad 9l) Žádost č. j. 299, Josef Hořák, Slavičín 597
Žádá o zodpovězení otázek uvedených v Žádosti o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím (106/1999 Sb)..
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Návrh usnesení 9l/11/2015
Otázky budou zodpovězeny, na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb).
Odpovědi budou podle zákona zveřejněny i na úřední desce.
o Hlasování : pro
Usnesení bylo přijato.

4

proti

0 zdržel se 0

Ad 9m) Žádost č.j 343, Oldřich Žáček
Žádá o prodej části obecního pozemku p.č. 3870/1 (přístupový chodník k jeho parcele p.č. 90/1).
Záměr zveřejnění záměru prodeje již proběhl.
Návrh usnesení 9m/11/2015
Rada obce doporučuje ZO prodej části pozemku 3870/1, (přístupový chodník k parcele žadatele p.č.
90/1).
o Hlasování : pro
Usnesení bylo přijato.

4

proti

0 zdržel se 0

Ad 9n)
Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy
O prodloužení nájemní smlouvy na obecních bytech zatím požádala: Magda Havlíková, Petr Míča,
Zdeňka Miková, Rak Roman, Burešová Hana
Návrh usnesení 9n/11/2015
Rada obce schvaluje žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byty pro: Magda Havlíková,
Petr Míča, Zdeňka Miková, Rak Roman, Burešová Hana. Smlouvy budou nachystány co nejdříve
k podpisu.
o Hlasování : pro
Usnesení bylo přijato

4

proti

0 zdržel se 0

Ad 10) Veřejnoprávní smlouva na hospodaření v lesích
Návrh usnesení 10/11/2015
RO doporučuje ZO uzavření veřejnoprávní smlouvy na hospodaření v lesích
o Hlasování : pro
Usnesení bylo přijato

4

proti

0 zdržel se 0

Ad 11) Zpráva kontrolního výboru.
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RO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru

Ad 12) Přístavba RD Kašša Marián
RO bere na vědomí přístavbu RD a rozšíření truhlářské dílny Mariána Kašše.

Jednání ukončeno v 22:15 hodin.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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