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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 2 3. 2017
č. 27/2017
Zahájení 18:00 hodin
Přítomni :

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

Omluveni :
Hosté: Petr Daněk – ředitel ZŠ Vlachovice
Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy:
Návrh usnesení 1a/27/2017
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 2. 3. 2017 pana Aleše Lysáčka
Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Informace týkající se muničního skladu
3. Schůzka s ředitelem ZŠ Vlachovice
4. Rozpočet na rok 2017
5. Přijetí akcie Vak Zlín as.
6. Rozvojový plán obce
7. Výběr nejvhodnější nabídky na zpracování územní studie Vlachovice, Vrbětice
8. Obecně závazná Vyhláška č3/2017
9. Vyúčtování dotace veřejnoprávní smlouvy č. 4/2016 s farností Vlachovice.
10. Program a termín schůze ZO.
11. Žádosti
Návrh usnesení 1b/27/2017
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.
Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Starosta informoval o aktuální informaci. Po schůzce s ředitelem VTU Slavičín, který sdělil, že
všechny smlouvy dobíhají do konce tohoto roku. Areál byl předán vojenským lesům a statkům.
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Ad3) Schůzka s ředitelem ZŠ Vlachovice
Pan ředitel ZŠ nás přišel seznámit s hospodařením ZŠ Vlachovice a plány na rok 2017. Žádá mimo
jiné i o navýšení 250000 Kč rozpočet ZŠ a to na mzdy. A důrazně žádá o opravu záchodů ve staré
škole, která mu byla již ústně přislíbena a opravu elektroinstalace a začít již v tomto roce přes
prázdniny.
Návrh usnesení 3a/27/2017
RO schvaluje účetní závěrku ZŠ Vlachovice ke dni 31. 12. 2016.
Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení 3b/27/2017
RO schvaluje převod vzniklého hospodářského výsledku ZŠ Vlachovice za rok 2016 dle jejich
návrhu.
Usnesení bylo přijato.

Ad4) Rozpočet na rok 2017
RO se zabývala a diskutovala nad rozpočtem na rok 2017.
Návrh usnesení 4/27/2017
RO doporučuje ZO schválení rozpočtu obce Vlachovice na rok 2017.
Usnesení bylo přijato.

Ad5) Přijetí akcie Vak Zlín as.
Návrh usnesení 5/27/2017
RO doporučuje ZO bezúplatný převod akcie Vak Zlín na základě privatizačního projektu.
Usnesení bylo přijato.

Ad6 ) Rozvojový plán obce
Návrh usnesení 6/27/2017
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RO doporučuje ZO schválení nového rozvojového plánu obce.
Usnesení bylo přijato.

Ad7) Výběr nejvhodnější nabídky na zpracování územní studie Vlachovice, Vrbětice
Návrh usnesení 7/27/2017
RO schvaluje na základě doporučení hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky - Ing Arch
Petra Zámečníka, na projekt zpracování územních studií obcí Valašskokloboucka - středy obcí
Vlachovice, Vrbětice a uzavření smlouvy na tuto zakázku.
Usnesení bylo přijato.

Ad8) Obecně závazná Vyhláška č3/2017
Návrh usnesení 8/27/2017
RO doporučuje ZO Vlachovice přijetí vyhlášky 3/2017, kterou se stanovuje úhrada vodného ve
dvousložkové formě.

Usnesení bylo přijato.

Ad9) Vyúčtování dotace veřejnoprávní smlouvy č. 4/2016 s farností Vlachovice.
Návrh usnesení 9/27/2017
RO konstatuje, že vyúčtování dotace z rozpočtu obce Vlachovice dle veřejnoprávní smlouvy
č.4/2016 je v souladu se smlouvou.
Usnesení bylo přijato.

Ad10) Program a termín schůze ZO.
27. 3. 2017 od 18 :00
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Program:
1) Zahájení
2) Kontrola plnění usnesení
3) Přijetí akcie Vak Zlín as.
4) Obecně závazná vyhláška 3/2017 o úhradě vodného
5) Rozvojový plán obce
6) Rozpočet na rok 2017
7) Veřejnoprávní smlouvy
8) Žádosti
9) Diskuze
9 Závěr

Ad11) Žádosti
11a) Základní organizace Českého svazu včelařů Vlachovice Vrbětice
Žádají o finanční příspěvek 20000 Kč.

Návrh usnesení 11a/27/2017
RO schvaluje žádost Základní organizace Českého svazu včelařů Vlachovice Vrbětice. O
finanční dotaci ve výši 20000 Kč. Částka bude zahrnuta do rozpočtu obce Vlachovice na rok
2017

Usnesení bylo přijato.

11b) Žádost SK Vlachovice
Žádají o finanční příspěvek na rok 2017 ve výši 300000 Kč na provoz klubu.

Návrh usnesení 11b/27/2017
RO schvaluje žádost SK Vlachovice o finanční dotaci ve výši 300000 Kč. Částka bude zahrnuta
do rozpočtu obce Vlachovice na rok 2017

Usnesení bylo přijato.

11c) Žádost zapsaného spolku DOKOPY
Žádají o finanční příspěvek 50000 Kč na aktivity DOKOPY a jejich souboru Dokopyjánku a Přátel
Historie Vlachovska. Většina peněz by byla ovšem použita na dokončení sušírny DOKOPY.
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Návrh usnesení 11c/27/2017
RO schvaluje žádost Dokopy, zapsaného spolku o finanční dotaci ve výši 50000 Kč. Částka
bude zahrnuta do rozpočtu obce Vlachovice na rok 2017.
Usnesení bylo přijato

11d) Žádost římskokatolické farnosti Vlachovice
Žádají o finanční příspěvek 250000 Kč.
Návrh usnesení 11d/27/2017
RO schvaluje žádost Římskokatolické farnosti Vlachovice ve výši 250000 Kč. Částka bude
zahrnuta do rozpočtu obce Vlachovice na rok 2017.

Usnesení bylo přijato

45
11e) Žádost 160/2017 žadatel XY
Žádají o pozemek par.č. 3852/4 o výměře 165 m2.
Návrh usnesení 11e/27/2017
RO doporučuje ZO Vlachovice zveřejnění záměru prodeje pozemku par.č. 3852/4 o výměře
165 m2.
Usnesení bylo přijato

11f) Žádost 155/2017 žadatel XY
Žádá o proplacení zůstatkové hodnoty jeho nábytku a věcí, které ponechal v KD po skončení jeho
hostinské činnosti.
Návrh usnesení 11f/27/2017
RO Vlachovice se ústní žádostí ohledně proplacení zůstatkové hodnoty věcí z KD žadatele již
dříve zabývala, ale nebyla dořešena. RO schvaluje proplacení zůstatkové hodnoty.
Usnesení bylo přijato
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11g) Žádost o vyjádření k podladům ke změně stavby Vlachovice 13, projektant XY
Změnil materiál přístřešku na popelnice vedle zpevněné plochy do ulice, přesunul anglický dvorek do 1pp z
průjezdu do ulice.

Návrh usnesení 11f/27/2017
RO nemá námitek k podkladům ke změně stavby Vlachovice č.p. 13, od projektanta XY. RO
souhlasí se změnami, upozorňuje ovšem, že do prostoru plánované zpevněné plochy před domem
mohou i okrajově zasahovat inženýrské sítě, ke kterým se váže věcné břemeno.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Schůze RO ukončena ve: 22:00 hod.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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