Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
Konaná 14. 1. 2015
č.2/2015
Zahájení: 17:00 hod.
Přítomní : Zdeněk Hověžák, Ladislav Obadal, Ing. Radek Fryzelka,Ing. Martin Pitrun, Aleš
Lysáček
Omluveni :
Hosté : Ad.1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržený ověřovatel zápisu: Ing. Martin Pitrun
Další návrhy: Návrh usnesení 1a/2/2015
Rada obce navrhuje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 14. 1. 2015 Ing. Martina Pitruna
Hlasování: pro 5

proti 0

zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

b)
Ad. 2 Navržený program jednání
Program.
1. Zahájení
2. Rozvojový plán obce
3. Vyhláška o odpadech
4. Žádosti o dotace
5. Situace ve skladech munice ve Vrběticích
6. Závěr
1

Ad2/ Rozvojový plán obce – Návrhy
-

Letošní rok, rok 2015 končí výjimka na obecní kanalizaci a vypouštění odpadních vod – měl
by to být prioritní úkol vedení obce a znovu nastartovat řešení tohoto problému.

-

KD – rekonstrukce zateplení, oprava záchodů – probíhá diskuze nad výkresy

-

Služby

-

MŠ Vrbětice – rekonstrukce a přebudování na obytný prostor pro staré a mladé, připravit
projekt

-

Sběrný dvůr – úvaha - odkoupení budovy bývalé STZ

-

Sportoviště

-

Stavební lokalita Nivy – začít řešit projekt inženýrských sítí, studii stavební povolení, samotné
provedení sítí, komunikace…

-

Dětské hřiště doplnění

-

Pozemkové úpravy

-

Zvonice ve Vrběticích – rekonstrukce

-

Zateplení učitelské bytovky

-

ZŠ - Střecha a komín, ODVODNĚNÍ HLAVNÍ BUDOVY

-

Komunikace Obce, rekonstrukce, lesní cesty

-

Zvážit upravení prostoru parkoviště u autodílny pana Školka, upravené parkoviětě a soluidní
prostor a zázemí pro obec.

-

Dokončit muzeum Vlachovska

-

Uvažovat nad sportovištěm ve Vrběticích pro Hasiče

-

Zvažovat vybudovat obecního minikempu na obecním koupališti, obnova a úprava
turistických a cyklotras.

-

Snažit se o oživení průmyslových areálů obce – Areál bývalých JZD Vlachovice, Vrbětice,
areál muničních skladů, průmyslový areál na Smolince

Návrh usnesení 2/3/2015
Rada Obce souhlasí se zakomponováním těchto bodů do rozvojového plánu obce.
Hlasování: pro 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
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3)
Vyhláška
Návrh usnesení 3/3/2015
Rada obce souhlasí s vypracováním nové vyhlášky o odpadech.
Hlasování: pro 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

4) Žádosti o dotace
Návrh usnesení 4/3/2015
RO souhlasí s podáním žádostí o dotace na tyto projekty:
Žádost o dotaci na opravu zvonice ve Vrběticích
Žádost o doplnění dětských hřišť
Žádost o dotaci na údržbu obecních lesů

Hlasování: pro 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

5) Situace v muničních skladech ve Vrběticích
Starosta seznámil členy o vývoji v muničních skladech, čištění areálu a informacích které dostává.
RO bere na vědomí.

Ukončení schůze v 20:32 hod.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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