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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 16. 8. 2016
č. 15/2016
Zahájení 18:00 hodin
Přítomni :

Zdeněk Hověžák, Ladislav Obadal, Radek Fryzelka, Martin Pitrun, Aleš Lysáček

Omluveni :
Hosté :
Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy:
Návrh usnesení 1a/15/2016
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 16. 8. 2016 pana Aleše Lysáčka
Hlasování : pro 5
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Informace ohledně muničních skladů
Investice obce
Žádosti

Návrh usnesení 1b/15/2016
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
o Hlasování : pro 5
proti 0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Starosta podal zprávu o aktuální informaci v muničních skladech.
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Ad3) Investice obce
Uvažuje se nad koupí starých domů v centru ve Vrběticích. S majitely chalupy u Fiedorů, je obec již
domluvena. Architekt Zámečník ve spolupráci s Ing. Sporkem zpracovávají projekt řešení
rekonstrukce MŠ Vrbětice a středu obce. Uvažuje se nad úpravou koupaliště ve Vlachovicích – šatny
přebudovat jako zázemí pro obecní zaměstnance, pokud by se podařilo získat dotace na sběrný dvůr a
zároveň přestěhování části Služeb obce na „sběrný dvůr“.
Ad4a) Žádost Házová Jitka 696/2016
Žádá o prodloužení nájemní smlouvy
Návrh usnesení 4a/16/2016
RO schvaluje žádost Jitky Házové o prodloužení nájemní smlouvy na 2 roky.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad4b) Žádost 690/2016 XY
Žádají o odprodej části obecního pozemku v katastrálním území Vrbětice p.č. 2784/1. Jejich otec již
pro ně o tento pozemek žádal, byl zveřejněn záměr prodeje.
Návrh usnesení 4b/16/2016
RO doporučí ZO Vlachovice schválení žádosti 696/2016 , odprodeje části obecního pozemku
v kú Vrbětice p.č. 2784/1.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad4c) Žádost XY
Žádá o odkoupení pozemků č. 3262/1 a 3262/2 v kú Vlachovice. Jeho otec již o pozemky žádal 2x.
XY již jednou - ale žádost nebyla dořešena. Nyní žádá jen o 2 pozemky
Návrh usnesení 4c/16/2016
RO Vlachovice zjistí nejprve u Stavebního úřadu Valašské Klobouky podrobnosti ohledně pozemků,
o které žádá žadatel. Pozemky budou dále ohodnoceny.
o Hlasování : pro 5
proti 0 zdržel se 0
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Usnesení bylo přijato.

Ad4d) Žádost SDH Vrbětice 710/2016
Žádají o poskytnutí příspěvku na uspořádání „Pohárových soutěží v požárním sportu“.
Návrh usnesení 4d/16/2016
RO souhlasí s příspěvkem na pohárovou soutěž ve Vrběticích 20. 8. 2016 v požárním sportu ve
formě zakoupení cen.

o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Schůze RO ukončena ve: 20:00 hod.
………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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