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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 14. 12. 2016
č. 23/2016
Zahájení 18:00 hodin
Přítomni :

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

Omluveni :
Hosté : Pavel Šimoník – člen KRPŠ
Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy:

Návrh usnesení 1a/23/2016
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 14. 12. 2016 pana Aleše Lysáčka
Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Informace týkající se muničního skladu
Host - TÉMA KRPŠ
Vyhlášky obce Vlachovice
Zrušení a vyhlášení nového zadávacího řízení zpracování územních studií obcí
Valašskokloboucka
Rozpočtové provizorium obce Vlachovice
Pohledávky firmy Eutras
Smlouva o právu provést změnu stavby s ŘSZK
Žádosti

Návrh usnesení 1b/23/2016
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.
Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Starosta podal zprávu o aktuální informaci v muničních skladech.
Ad3) Host - Téma KRPŠ
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Pavel Šimoník, nás navštívil a svěřil se svými problémy s novým zákonem, novým spolkem,
zavedením EET apd. KRPŠ bude muset být napsán jako spolek.
Ad4) Vyhlášky obce Vlachovice
Návrh usnesení 4a/23/2016
RO doporučuje ZO přijetí OZV o místních poplatcích.
- Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení 4b/23/2016
RO doporučuje ZO Vlachovice přijetí OZV o odpadech.
Usnesení bylo přijato.

Ad5) Zrušení a vyhlášení nového zadávacího řízení zpracování územních studií obcí
Valašskokloboucka.
Návrh usnesení 5/23/2016
RO schvaluje zrušení a vyhlášení nového zadávacího řízení zpracování územních studií obcí
Valašskokloboucka.

Usnesení bylo přijato.

Ad 6) Rozpočtové provizorium obce Vlachovice
Návrh usnesení 6/23/2016
RO doporučuje ZO Vlachovice schválení rozpočtového provizoria pro rok 2017 a rozpočtovou
změnu č. 6 (převody mezi položkami) a rozpočtovou změnu č.7.

Usnesení bylo přijato
Ad7 )Pohledávky firmy Eutras
Peníze již nelze získat.
Návrh usnesení 7/23/2016
RO Vlachovice doporučuje ZO Vlachovice odepsat pohledávky firmy Eutras.
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Usnesení bylo přijato

Ad8 Smlouva o právu provést změnu stavby s ŘSZK
Návrh usnesení 8/23/2016
RO Vlachovice souhlasí s uzavřením smlouvy s ŘSZK O PRÁVU PROVÉST ZMĚNU
STAVBY

Usnesení bylo přijato
Ad9a) Žádost sboru dobrovolných hasičů Vrbětice.
Žádají o finanční příspěvek na rok 2017 cca 100000 Kč.
Návrh usnesení 9a/23/2016
Žádost sboru dobrovolných hasičů Vrbětice bude zahrnuta do rozpočtu obce.

Usnesení bylo přijato

Ad9b) Žádost o prostor místní organizace ČSSD
Žádají o vymezení prostoru pro umístění nástěnky.
Návrh usnesení 9b/23/2016
RO Vlachovice projednala žádost místní organizace ČSSD ohledně zřízení informační
nástěnky. Obec Vlachovice vybere ve středu obce vhodné místo a na své náklady, co nejdříve
v roce 2017, pořídí vhodnou informační nástěnku. Bude rozdělena na několik částí. Do té doby
než bude informační nástěnka zřízena, mohou politické strany využít obecní nástěnky u
infostánku.

Usnesení bylo přijato.

Ad9c) Žádost - ZO Českého zahrádkářského svazu
Žádají o finanční příspěvek ve výši 50000 Kč na rekonstrukci oken.
Návrh usnesení 9c/23/2016
RO Vlachovice projednala žádost ZO Českého zahrádkářského svazu Vlachovice. RO pozve
zástupce zahrádkářského svazu Vlachovice na nejbližší schůzi RO Vlachovice k doplnění
žádosti a plánu Základní organizace českého zahrádkářského svazu Vlachovice na rok 2017 a
do budoucna.

4

Usnesení bylo přijato.

Ad9d) Žádost Domov pro seniory Loučka
Návrh usnesení 9d/23/2016
RO Vlachovice schvaluje žádost Domova pro seniory Loučka o finanční příspěvek, který by
pomohl ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Finanční příspěvek bude
zahrnut do rozpočtu obce Vlachovice na rok 2017.

Usnesení bylo přijato.

Ad9e) Žádost Charity sv. Vojtěcha Slavičín
Žádost o příspěvek na provozování sociálních služeb.
Návrh usnesení 9e/23/2016
RO schvaluje žádost Charity sv. Vojtěcha Slavičín o příspěvek na provozování sociálních
služeb. Finanční příspěvek bude zahrnut do rozpočtu obce Vlachovice na rok 2017.
Usnesení bylo přijato

Ad9f) Žádost o finanční pomoc - Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích
Návrh usnesení 9f/23/2016
RO schvaluje žádost Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích o příspěvek na provozování
sociálních služeb. Finanční příspěvek bude zahrnut do rozpočtu obce Vlachovice na rok 2017.

Usnesení bylo přijato

Ad9g) Žádost 1061/2016 XY, Vlachovice 316, – Návrh na odkup obecního pozemku p.č. 3394/6
Navrhuje usnesením ZO Vlachovice byla schválena směna pozemků p.č. 3789/2 o výměře 68
m2 ve vlastnictví XY, a to za cenu 20 Kč/m2, za obecní pozemek p.č. 3394/6 o výměře 114 m2, a
to za cenu 20 Kč/m2. Tímto činím nabídku na odkup obecního pozemku p.č. 3394/6 o výměře
114 m2, a to za cenu 25 Kč/m2.
Návrh usnesení 9g/23/2016
ZO vydalo usnesení o směně pozemků, p.č. 3789/2 o výměře 68 m2 ve vlastnictví XY, a to za
cenu 20 Kč/m2, za obecní pozemek p.č. 3394/6 o výměře 114 m2, a to za cenu 20 Kč/m2.
Usnesení je platné a RO Vlachovice nedoporučuje ZO Vlachovice revokaci usnesení.
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Hlasování : pro
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proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato
Ad9h) Žádost XY - pokračování
Bude řešeno ústní dohodou.
Ad 9ch) Žádost XY
Žádá o odškodné ohledně výbuchu muničních skladů.
Návrh usnesení 9ch/23/2016
RO Vlachovice schvaluje žádost XY, která bude zahrnuta do seznamu žadatelů, kteří by měli
býti odškodněni z obecních finančních prostředků.
Usnesení bylo přijato
Ad9i) Žádost Ing Pavla Urbánka ohledně odkupu obecních lesních pozemků
Návrh usnesení 9i/23/2016
RO Vlachovice posoudila nabídku žadatele Ing Pavla Urbánka. Obec Vlachovice nemá o
nabídku zájem, lesní pozemky neprodáváme.
Usnesení bylo přijato

Ad9j) Trčková Vladimíra, Vlachovice 47 - žádost o ukončení nájemní smlouvy
Návrh usnesení 9j/23/2016
RO Vlachovice přijímá ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 12. 2016.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

Schůze RO ukončena ve: 20:00 hod.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta

