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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 10. 7. 2017
č. 35/2017
Zahájení 18:30 hodin
Přítomni :

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

Omluveni :
Hosté:
Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy:
Návrh usnesení 1a/34/2017
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 10. 7. 2017 pana Martina Pitruna

Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Informace týkající se muničního skladu
3. Architektonické studie
4. Žádost XY pokračování stížnosti 451/2017
5. Žádost č.j. 490 Stížnost XY - na pana XY
6. ZŠ Vlachovice
7. Pokračování stížnosti – XY
8. Žádost č.j. 520, manželé XYi, Vlachovice
9. Žádost č.j. 521, XY
10. Žádost SDH Jasenná, - letní tábor
11. Oznámení Junák – český skaut, středisko Vatra Štítná nad Vláří, z.s
12. Žádost XY, v zastoupení XY
13. Smlouva se Zlínským krajem
14. Žádost o odměnu ředitelovi školy
15. Diskuze
Návrh usnesení 1b/35/2017
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.
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Ad 2) Informace týkající se muničního skladu
Nově je částečně uzavřena komunikace mezi Lipovou a Haluzicemi.Tento stav bude minimálně do
poloviny příštího roku.
Ad 3) Architektonické studie
RO se zabývala výsledky dotazníků týkající se Architektonické studie obce Vlachovice.
Na architekta RO vznese další požadavky. Bývalá škola ve Vrběticích bude muset být zachována
v celém svém komplexu. Ve Vrběticích se vypracuje ještě jedna varianta úpravy středu obce, kdy
zůstane zachována šířka komunikace. Ve Vlachovicích musí architekt pojat studii jednodušeji a
skromněji. Zrušit výškovou stavbu naproti obchodnímu středisku a nahradit ji vhodnějším prvkem
(například stromem, sochou apd.), proluka mezi malým obchodem a Švehlákovými nebude
zastavěna, ale měla by být klidovou součástí veřejného prostoru středu obce. Nový objekt před KD
Vlachovice by měl být z projektu vyjmut. Architekt by se ovšem měl zamyslet nad budoucí úpravou
stávajícího dřevěného objektu a přístřešky před KD a nad jejich lepším využití, funkčností a vzhledu.
Ad 4) Žádost XY pokračování stížnosti 451/2017
Návrh usnesení 4/35/2017
Je osloven znalec na okrasné pokácené dřeviny, který posoudí hodnotu pokácené borovice.

Usnesení bylo přijato.

Ad 5) Žádost č.j. 490 Stížnost XY - na pana XY
Má podezření, že soused nalil nějakou chemikálii ke vzrostlým tújím u jeho plotu, které následně
chřadnou.
Návrh usnesení 5/35/2017
Bude přezkoumáno na místě a zjištěn stav. Zároveň bude posouzeno, jestli tato záležitost
legislativně řeší Obec Vlachovice.

Usnesení bylo přijato.

Ad 6) ZŠ VLACHOVICE
Návrh usnesení 6/35/2017
RO souhlasí s uvolněním prostředků z fondu reprodukce majetku na rekonstrukci
elektroinstalace v budově 246 (nová škola) v 2. patře a na rekonstrukci soc. zařízení v budově
140 (stará budova školy) v prvním a druhém patře.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis RO

3

Usnesení bylo přijato.

Ad7) Pokračování stížnosti - XY
Reagovala na dopis ze dne 22. 6. 2017, navrhuje stanovit společnou schůzku, kdy by ji zastupoval
její syn.
Návrh usnesení 7/35/2017
RO se zabývala Vaší odpovědí na naše usnesení. Váš syn, XY, je přizván na nejbližší zasedání
RO Vlachovice, která se uskuteční 26. 7. 2017 v 18:00 hod. Aby Vás mohl Váš syn zastupovat,
požadujeme jeho plnou moc.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad8) Žádost č.j. 520, XY
Žádají o odkoupení části obecního pozemku č.3870/1, po obou stranách obecní cesty, která
bude zachována v plném rozsahu.
Návrh usnesení 8/35/2017
Žádost bude nejprve posouzena přímo na místě a zjištěny podrobnosti.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad9) Žádost č.j. 521, XY
Návrh usnesení 9/35/2017
RO doporučuje ZO Vlachovice zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 3870/3 v kú Vlachovice.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad 10) Žádost SDH Jasenná, - letní tábor
Nahlašují, že od 1.7 do 8. 7. 2017 pořádají letní stanový tábor ve Vlachovicích, místní části Hajnice.
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Ad11) Oznámení Junák – český skaut, středisko Vatra Štítná nad Vláří, z.s
Oznamují, že od 15.7 – 26. 7.2017 se na našem kú Vlachovice uskuteční skautský tábor, (v lokalitě u
Daňkú).

Ad12) Žádost XY
Žádá o vydání stanoviska ke sjezdu z pozemku p.č. 1896 a 1900/3 na pozemek p.č.2749 (místní
komunikace). Dále o vydání souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu pro část pozemku
1873/4 – k.ú. Vrbětice. Dále o vydání souhlasu s umístěním, provedením a užíváním:- vodovodní
přípojka (prodloužení vodovodního řádu) - přípojka kanalizace (napojení na kanalizační síť.)
Návrh usnesení 12/35/2017
Ro souhlasí s napojením na místní komunikaci pro XY, zřízení vodovodní a kanalizační
přípojky za podmínek obcí a souhlasíme s vynětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
fondu.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad13) Smlouva se Zlínským krajem
Návrh usnesení 13/35/2017
RO souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést změnu stavby s ředitelstvím Zlínského
kraje.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad14) Žádost o odměnu řediteli školy
Návrh usnesení 13/35/2017
RO Vlachovice souhlasí s odměnou řediteli školy.

o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0
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Usnesení bylo přijato.

Ad15) Diskuze
Žádost XY – bude dořešeno a nalezeny vhodné pozemky.

Schůze RO ukončena ve: 21:30 hod.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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