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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 4. 5. 2016
č. 9/2016
Zahájení 17:30 hodin
Přítomni: Zdeněk Hověžák, Ladislav Obadal, Radek Fryzelka,
Omluveni: Aleš Lysáček, Martin Pitrun
Hosté :
Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy:
Návrh usnesení 1a/9/2016
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 4. 5. 2016 pana Ladislava Obadala
Hlasování : pro 3
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

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

Zahájení
Informace ohledně muničního skladu
Koupaliště Vlachovice
Půjčky z Fondu bydlení obce
Úřad práce – VPP
Výkup nemovitostí
Žádosti

Návrh usnesení 1b/9/2016
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
o Hlasování : pro 3
proti 0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis RO Vlachovice

2

Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Je nutné znovu zaslat žádost o vstup do obecních lesů.
Ad3) Koupaliště Vlachovice
Libor Hlavica podal žádost o pronájem na letošní rok. Je přítomný a představil nám svoji vizi vedení
koupaliště na letošní rok. Bude potřeba se sejít přímo na koupališti. Žádost bude projednána na další
schůzi RO.
Ad4) Půjčky z Fondu bydlení obce
RO posoudila žádosti a rozhodla takto:
Návrh usnesení 4a/9/2016
RO schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu bydlení obce za předem zveřejněných podmínek těmto
žadatelům:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

XY (100000 Kč)
XY (100000 Kč)
XY (100000 Kč)
XY (50000 Kč)
XY (100000 Kč)
XY ( 100000 Kč)
o Hlasování : pro

3

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení 4b/9/2016
RO neschvaluje poskytnutí půjčky z Fondu bydlení obce za předem zveřejněných podmínek
žadateli XY a to z důvodu, že již v letech 2010 -2011 půjčky využil a nebylo možné všechny
žádosti podpořit z důvodu velkého množství žadatelů v tomto roce. Žadatel si může podat
žádost o poskytnutí půjčky v následujícím roce.
o Hlasování : pro

3

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad5) Úřad práce – VPP
Udělá se průzkum vhodných kandidátů na VPP.
Ad6) Výkup nemovitostí
Návrh usnesení 6/9/2016
RO doporučuje ZO výkup pozemků komunikací na farmu a pozemků využitých k sociálnímu bydlení
ve Vrběticích za školou.
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o Hlasování : pro

3

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad7a) Žádost XY
Žádá o pronájem koupaliště na letní sezonu. Bylo řešeno již v jednom z bodů RO.
Návrh usnesení 7a/9/2016
Žádost bude projednána na další schůzi RO.
o Hlasování : pro

3

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad7b) Žádost č.j. 403, Zdeňka Cekierova, Vlachovice 357,
Žádá o pronájem zahrádky Vlachovice u KD přes letní provoz. Nikdo jiný se nepřihlásil.
RO souhlasí s pronajmutím zahrádky u KD Zdeňce Sekierové, Vlachovice 357.
o Hlasování : pro

3

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad7c) Žádost XY
Žádají o odškodnění stejně jako jiní občané Vlachovic, v době evakuace neměli hotovou kolaudaci
novostavby, rodina zde již ale bývala.
Návrh usnesení 7c/9/2016
Žádost byla RO Vlachovice posouzena a bude zařazena do seznamu žadatelů. O odškodnění se
bude dále jednat a žadatelé budou o výsledku jednání během roku 2016 informováni.
o Hlasování : pro

3

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad7d) Žádost Charity ze Vsetína ohledně proplacení nákladů za služby sociální rehabilitace za
jednoho z našich občanů.
Bude ještě telefonicky projednána se zástupcem Charity
Ad7e) Žádost XY
Žádají o poskytnutí půjčky v hodnotě 100000 Kč.
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Návrh usnesení 7e/9/2016
RO souhlasí s poskytnutím půjčky z Fondu bydlení obce za předem zveřejněných podmínek.
o Hlasování : pro

3

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato
Ad 7f) Smlouva dopravní obslužnost se ZK
Návrh usnesení 47f/9/2016
RO souhlasí se schválením smlouvy o dopravní obslužnosti se Zlínským krajem
č.0/00432010/DOP.
o Hlasování : pro

3

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad7g) Žádost o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
Budou zjištěny podrobnosti a žádost vyřešena na další schůzi RO.

Schůze RO ukončena ve: 12:15 hod.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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