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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 27. 7. 2017
č. 36/2017
Zahájení 8:00 hodin
Přítomni :
Omluveni :

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

Hosté:
Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy:
Návrh usnesení 1a/36/2017
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 27. 7. 2017 pana Ladislava Obadala
Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Informace týkající se muničního skladu
3. Architektonické studie
4. Optimalizace smlouvy
5. Žádost č.j. 514/2017 o souhlas s konáním akce – průjezd cyklistů
6. Uzavření smlouvy – projekt hřiště Vrbětice
7. Stížnost č.j. 540/2017 XY
8. Žádost č.j. 542/ 2017, XY. Žádá o zřízení vodovodní přípojky.
9. Nabídka pozemku č.j,. 543/2017. odXY
10. Žádost čj. 544/2017 Bolčo Veronika, Vlachovice 74
11. Veřejná zakázka – projekt KD Vlachovice

Návrh usnesení 1b/36/2017
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.
Ad2) Informace týkající se muničního skladu
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Návrh usnesení 2a/36/2017
RO Vlachovice pověřuje starostu obce na podání žádosti na státní zastupitelství ve Zlíně, ke
zjištění průběhu vyšetřování situace související s výbuchy v muničních skladech.
Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení 2b/36/2017
Výzva občanům a firmám
Vzhledem ke skutečnosti, že od výbuchu v muničních skladech v letošním roce uplynou 3 roky,
je možné, že ti, kteří byli poškozeni, by po tříleté lhůtě mohli přít o odškodnění. Vyzýváme
všechny podnikatelské subjekty a občany, kteří mají zájem se připojit k obci Vlachovice, ať se
přihlásí na OÚ Vlachovice. Budeme společně hledat možnosti, jak se společně snažit o
odškodnění.
Usnesení bylo přijato.
Ad3) Architektonické studie
27. 7. 2017 Proběhlo projednání architektonické studie s hosty Josefem Manou se stavebního úřadu
Valašské Klobouky a s Ing. Arch. Petrem Zámečníkem, zpracovatelem studie. Bylo diskutováno nad
samotnou studií, výsledky dotazníku, názory občanů a dalším postupem. Veřejné projednání
upravených architektonických studií je naplánováno na 4.9 v 18:00 ve Vlachovicích.
RO Vlachovice požaduje po zpracovateli:
1) Bývalá škola ve Vrběticích bude muset být ve studii zachována v celém svém komplexu.
2) Ve Vrběticích se vypracuje ještě jedna varianta, řešící úpravu komunikace, ale zároveň
vyhovující dnešním normám a požadavkům.
3) Ve Vlachovicích musí architekt pojat studii jednodušeji a méně finančně náročnou.
4) Zrušit věžovitou stavbu naproti obchodnímu středisku a pokusit se ji nahradit
vhodnějším řešením.
5) Proluka mezi „malým“ obchodem a Švehlákovými, by neměla býti zastavěna, ale měla
by být klidovou součástí veřejného prostoru středu obce.
6) Nový objekt před KD Vlachovice by měl být z projektu vyjmut anebo upraven.
Architekt by se měl zamyslet nad budoucí úpravou stávajícího dřevěného objektu a
přístřešky před KD a nad jejich lepším využitím, funkčností a vzhledem.

Usnesení bylo přijato.
Ad4) Optimalizace smlouvy
Návrh usnesení 4/36/2017
RO Vlachovice schvaluje optimalizaci smlouvy na odběr energie s firmou EON.
Usnesení bylo přijato.
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Ad5) Žádost č.j. 514/2017 o souhlas s konáním akce – průjezd cyklistů
Návrh usnesení 5/36/2017
RO souhlasí s konáním akce průjezd cyklistického závodu přes katastr obce Vlachovice 10. 9.
2017.
Usnesení bylo přijato.

Ad6) Uzavření smlouvy – projekt hřiště Vrbětice
Návrh usnesení 6/36/2017
Výběrové řízení na vybavení nového hřiště ve Vrběticích, vyhrála firma WORKOUT CLUB
PARKS s.r.o. RO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou WORKOUT CLUB PARKS s.r.o.
na vybavení projektu Děcka rodiče i děda, ve Vrběticích si hrají zvesela.
Usnesení bylo přijato.

Ad7) Stížnost č.j. 540/2017 XY
Stěžují si na psa rodiny XY č.p. 93, který volně pobíhá po jejich pozemku.
Starosta prověří.
Ad8) Žádost č.j. 542/ 2017, XY. Žádá o zřízení vodovodní přípojky.
Návrh usnesení 8/36/2017
RO Vlachovice souhlasí s vybudováním vodovodní přípojky na pozemku 115/1 v kú Vlachovice
a to dle standartních podmínek obce.
Usnesení bylo přijato.

Ad9) Nabídka pozemku č.j,. 543/2017XY
Nabízí obci Vlachovice ¼ podílu pozemku č. 2767 a st 32 vše v kú Vrbětice. Za cenu 100 Kč 1m2.,
tel 604 681 192. Cena k jednání.
Bude zjištěno více informací.
Ad10) Žádost čj. 544/2017 XY
Opětovně žádá o odkoupení pozemku ve vlastnictví Obce Vlachovice.
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Jelikož usnesení ZO stále platí, muselo by dojít k revokaci usnesení. RO Vlachovice nejdříve
prověří zájem o tyto pozemky a pak může případně navrhovat změnu usnesení.
Usnesení bylo přijato.

11) Veřejná zakázka – projekt KD Vlachovice
RO Vlachovice souhlasí s výběrem veřejné zakázky na úpravu KD a to s Vodohospodářskými
stavbami Javorník – CZ s.r.o. a SEVEZA spol s.r.o. Zároveň souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo.

Schůze RO ukončena ve: 21:30 hod.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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