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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 19. 4. 2017
č. 30/2017
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/30/2017
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 19. 4. 2017 pana Aleše Lysáčka

Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Informace týkající se muničního skladu
VPP – noví pracovníci
Podíl ZTV sítě stavebníků
XY – pokračování žádosti ohledně přivedení vodovodu k jejich stavebnímu pozemku
z důvodu výstavby nového RD.
6. Zvon – Zvonice Vrbětice
7. Žádost čj. 372 XY
8. Žádost XY - Půjčky z fondu obce – FRB
9. Žádost XY
10. Žádost čj. 360, XY
11. Diskuze
Návrh usnesení 1b/30/2017
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
o Hlasování : pro 5
proti 0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
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Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Stav setrvalý Má proběhnout schůzka, kde se dozvíme, možná, nějaké nové informace.
Ad3) VPP – noví pracovníci
Probíhala diskuze nad novými pracovníky VPP. Je úvaha nad paní XY a XY
Ad4) Podíl ZTV sítě stavebníků
Diskuze na toto téma. V některých okolních větších obcích je nastavený systém spoluúčasti
stavebníků na připojení inženýrských sítí k jejich pozemkům. Jejich systém financování bude
pojišťován a bude do budoucna zváženo zavedení těchto pravidel i u nás v obci.

Ad5) XY – pokračování žádosti ohledně přivedení vodovodu k jejich stavebnímu pozemku
z důvodu výstavby nového RD.
Pan Sporek spočítal orientační náklady přivedení vodovodu k jejich pozemku na 165000 Kč. Jednalo
by se o délku 110 m. Tato částka je kvůli jednomu domu poměrně vysoká, budeme zvažovat
požadování spoluúčasti žadatele. Nejprve budeme chtít od pana Sporka zpracovat podrobnější
technický projekt přivedení vodovodu k žadateli.
Návrh usnesení 5/30/2017
RO Vlachovice schvaluje žádost XY Vlachovice, ohledně prodloužení vodovodního řádu
s určitým spolupodílem žadatele. (bude upřesněn na základě technického řešení vedení
vodovodu.

Usnesení bylo přijato.

Ad6) Zvon – Zvonice Vrbětice
Návrh usnesení 6/30/2017
Nový zakoupený zvon pro vrbětickou zvoničku bude obsahovat text: 1835 - 2017, Vrbětice
*Pax et bonum * (pokoj a dobro)
Usnesení bylo přijato.

Ad7) Žádost čj. 372 XY
Žádá o vydání čestného prohlášení. Toto prohlášení se týká stodoly ve Vrběticích, horní brána, st.
parcela190.
Návrh usnesení 7/30/2017
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Pokud obec Vlachovice neprokáže žádný majetkoprávní vztah na st. parcele 190 v kú Vrbětice,
vyhoví žádosti o vydání čestného prohlášení o tom, že stavba stodoly není majetkem obce
Vlachovice.
Usnesení bylo přijato

Ad 8) Žádost XY - Půjčky z fondu obce – FRB
Žádá obec Vlachovice o půjčku 100000 Kč.
Návrh usnesení 8/30/2017
Žadatel bude přidán do seznamu žadatelů.
Usnesení bylo přijato

Ad 9) Žádost XY
Zasílá žádost, kde znovu dokládá zájem o odkup obecních pozemků parcel 1968/3. 1968/4, 1968/5,
1966 a 190. Chce zde postavit RD. Pokud by nebylo této žádosti vyhověno má zájem o odkup
obecních pozemků 1970/1, 1970/2 a případně 1968/1.
Návrh usnesení 9/30/2017
RO Vlachovice se zabývala Vaší žádostí. Z důvodu většího množství zájemců o pozemky
1968/3. 1968/4, 1968/5, 1966 a 190 v kú Vrbětice, budou nejprve zjištěny možnosti, jaké si může
obec Vlachovice stanovit podmínky výběru. Žádost se bude dále řešit na nejbližší schůzi RO
Vlachovice.

Usnesení bylo přijato

Ad10) Žádost čj. 360, XY
Žádá o koupi pozemků 1968/1 a 1968/2 v kú Vrbětice.
Návrh usnesení 10/30/2017
RO Vlachovice nedoporučuje prodej pozemků 1968/1 a 1968/2 v kú Vrbětice. Obec Vlachovice
by zvážila adekvátní směnu pozemků.
Usnesení bylo přijato

11) Diskuze
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- Žádost XY – o směnu lesních pozemků
- XY - prodej pozemků na schůzu ZO
- XY pozemky
- Příspěvek 1000 Kč narozeným dětem v roce 2016 – zjistit, jestli bylo dáno v usnesení RO
Vlachovice.

Schůze RO ukončena ve: 21:00 hod.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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