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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 16. 11. 2016
č. 21/2016
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/21/2016
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 16. 11. 2016 pana Aleše Lysáčka

Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Muniční sklady
3. Žádosti

Návrh usnesení 1b/21/2016
Rada obce schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Stav setrvalý.
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Ad3a) Žádost SDH VRBĚTICE
Sbor žádá Obec Vlachovice o doplnění materiálu pro zajištění akceschopnosti na rok 2017. jedná se o
částku 62200 Kč. Č.j. 1008/2016
Návrh usnesení 3a/21/2016
RO schvaluje žádost SDH Vrbětice, požadovaná částka 62200 Kč na doplnění materiálu pro
zajištění akceschopnosti na rok 2017, se zahrne do připravovaného rozpočtu.

Usnesení bylo přijato.

Ad3b) Žádost XY č.j 1003/2016
Žádá o odškodnění v souvislosti s výbuchy v muničních skladech. Pro 3 osoby.
Návrh usnesení 3b/21/2016
RO schvaluje žádost XY. Osoby budou zahrnuty do seznamu a navrženy ZO Vlachovice
k odškodnění.

Usnesení bylo přijato.
Ad4b) Žádost XY, Zlín
Žádá o přidělení volného bytu.
Návrh usnesení 4b/19/2016
RO bere Vaši žádost na vědomí. Obec zatím s žádným volným bytem nedisponuje. Budete zahrnuti
do pořadníku žadatelů.
Usnesení bylo přijato.

Ad4c) Žádost XY, Slavičín – pokračování stížnosti
S odkoupením nemovitosti nesouhlasí. Žádají věcné vyjádření.
Návrh usnesení 4c/19/2016
Ve věci Vaší stížnosti navrhujeme
a)Podle názoru Ing. Horáka, by došlo k úpravě komunikace, kdy dodržíme vzdálenost od Vaší
nemovitosti 50 cm. Rovněž by byl osazený silniční obrubník, který by normativně přesahoval
vozovku.
b) Jsme ochotni se sejít a dále řešit Vaši stížnost, ovšem požadujeme schůzku za přítomnosti
Vašeho odborného zástupce, se kterým by bylo možné odborně diskutovat o opravě Vaší
nemovitosti.
Navrhněte nám termín schůzky za účasti Vašeho odborného zástupce.
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Usnesení bylo přijato
Ad4d) Žádost XY
Žádá o odkoupení části obecního pozemku p.č.3274 v kú Vlachovice. Již byl zveřejněn záměr
prodeje části tohoto pozemku.
Návrh usnesení 4d/19/2016
RO doporučuje ZO prodej části pozemku p.č. 3274 v k.ú. Vlachovice, žadateli XY.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Schůze RO ukončena ve: 21:00 hod.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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