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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 12.3.2015
č. 6/2015
Zahájení 17: 00 hodin
Přítomni :

Zdeněk Hověžák, Ing. Radek Fryzelka, Aleš Lysáček, Ing. Martin Pitrun

Omluveni :

Ladislav Obadal,

Hosté :

Mgr. Petr Daněk

Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu: Martin Pitrun
Návrh usnesení 1a/6/2015
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 12. 3. 2015 p. Martina Pitruna
Hlasování : pro 5
proti
Usnesení bylo přijato.

0

zdržel se

0

b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Žádosti ZŠ Vlachovice
3. Podání žádosti na dotaci z OPŽP na pořízení domovních kompostérů
4. Rozpočet obce 2015
5. Územní studie - lokalita Nivy
6. Dotace na opravu dřevěné zvonice ve Vrběticích
7. Závěr

Navržený program jednání
Návrh na doplnění programu:
Návrh usnesení 1b/6/2015
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
o Hlasování : pro 5
proti 0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
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Ad2)
Žádost ZŠ Vlachovice
a) o přerozdělení vzniklého hospodářského výsledku za rok 2014
Jednání byl od začátku účasten i ředitel ZŠ Vlachovice. Vysvětloval jednotlivé položky a přednesl
svoje návrhy, které byly diskutovány.
Návrh usnesení 2a/6/2015
RO schvaluje účetní závěrku ZŠ Vlachovice. Do fondu odměn se převede částka 150000 Kč, do
fondu reprodukce majetku 43137,42 Kč.
o Hlasování : pro 5
proti 0 zdržel se 0
b) Žádost č.j. 59 o dofinancování mzdových prostředků pro asistenta pedagoga.
ZŠ Vlachovice žádá o částku 33900 Kč, nad rámec provozních dotací. Jedná se o mzdové
prostředky pro asistenta pedagoga. Z KÚ je ZŠ poukazována finanční částka 10000 Kč, ovšem
podle zákona je nutné vyplácet částku 13390 Kč.
Návrh usnesení 2b/6/2015
RO schvaluje žádost č.j. 59 o dofinancování mzdových prostředků pro asistenta pedagoga.
Tyto mzdové prostředky budou použity z fondu odměn, který bude o tuto částku navýšen.
o Hlasování : pro 5
proti 0 zdržel se 0
Ad3)
Podání žádosti na dotaci z OPŽP na pořízení domovních kompostérů.
Naskytla se možnost pořízení kompostérů z dotací OPŽP. Obec musí řešit problémy nakládání
s těmito odpady v obci, které bude ještě do budoucna zpřísněno. Toto řešení je ekologické a
používané v mnoha obcích. Budou pořízeny kompostéry do každé domácnosti.
Návrh usnesení 3/6/2015
Rada obce schvaluje podání žádosti z OPŽP na pořízení domovních kompostérů.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Ad 4)
Rozpočet obce na rok 2015
RO projednala všechny položky rozpočtu a provedla doplnění a změny.
Návrh usnesení 4/6/2015
RO schvaluje rozpočet obce na rok 2015 a předkládá ho ZO ke schválení.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Ad 5 )
Územní studie lokalita Nivy
Dle sdělení stavebního úřadu ve Val. Kloboukách je nutné na novou stavební lokalitu |Nivy
zpracovat územní studii.
Návrh usnesení 5/6/2015
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RO schvaluje vypracovat územní studii pro lokalitu Nivy
o Hlasování : pro
Usnesení bylo přijato.

5

proti

0 zdržel se

0

Ad 6)
Dotace na opravu dřevěné zvonice ve Vrběticích
Je možné podat žádost na rekonstrukci dřevěné zvonice ve Vrběticích a to prostřednictvím ORP
Valašské Klobouky a to z dotací ministerstva kultury.
Návrh usnesení 6/6/2015
RO schvaluje podání žádosti z ministerstva kultury na opravu dřevěné zvonice ve Vrběticích.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Jednání ukončeno v 22.30 hodin.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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