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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 6. 9. 2017
č. 39/2017
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/39/2017
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 9. 8. 2017 pana Aleše Lysáčka

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

Zahájení
Informace týkající se muničního skladu
Povodňová a krizová komise
Výzva - vyjádření k podanému odvolání - stavby pro podnikání u rodinného domu
Vlachovice č.p. 91
5. Žádost MŠ Vlachovice o udělení výjimky v počtu dětí
6. Žádost č, j. 621, XY
7. Žádost č.j. 622 XY. Žádá o prodej části obecní parcely 3257/30 kolem jejího pozemku.
Z důvodu ucelení a oplocení pozemku.
8. Žádost č.j. 622, XY Vlachovice 50. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy.
9. XY . Žádá o pronájem části pozemků pč. 2784/1 a 2794 v kú Vrbětice.
10. Uzavření smlouvy s Václavem Tománkem na realizaci díla „Vlachovické veřejné
prostranství – pohoda a odpočinek u KD.
Návrh usnesení 1b/38/2017
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
o Usnesení bylo přijato.
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Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Návrh usnesení 2/39/2017
Další týden bude jednání na vládě ohledně muničního skladu.

Ad3) Povodňová a krizová komise
Návrh usnesení 3/39/2017
RO schvaluje aktualizaci povodňové komise.
Usnesení bylo přijato.

Ad4) Výzva - vyjádření k podanému odvolání - stavby pro podnikání u rodinného domu
Vlachovice č.p. 91
Návrh usnesení 4/39/2017
RO Vlachovice nemá námitek s udělením výjimky za podmínek souladu s Územním plánem na
parcele st. 29 a parcele 37/1 a za udělení souhlasu sousedů, s přihlédnutím na jejich objektivní
požadavky.
Usnesení bylo přijato.

Ad5) Žádost MŠ Vlachovice o udělení výjimky v počtu dětí
Návrh usnesení 5/39/2017
RO souhlasí s udělením výjimky v počtu dětí v MŠ Vlachovice.

Usnesení bylo přijato.

Ad6) Žádost č, j. 621, XY
Žádají o pronájem části obecní parcely 3870/1 v kú Vlachovice (skládka dřeva)
Návrh usnesení 6/39/2017
Vaše žádost bude RO Vlachovice posouzena přímo na místě.

Usnesení bylo přijato.
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Ad7) Žádost XY kolem jejího pozemku. Z důvodu ucelení a oplocení pozemku.
Návrh usnesení 7/39/2017
RO doporučuje ZO Vlachovice zveřejnění záměru prodeje části obecní parcely 3257/30 kolem
parcely žadatelky 3257/39, za podmínky zachování plné šíře komunikace.

Usnesení bylo přijato.
Ad8) Žádost č.j. 622, XY, Vlachovice 50. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy.
Návrh usnesení 8/39/2017
RO souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy.

Usnesení bylo přijato.

Ad9) Žadatel XY. Žádá o pronájem části pozemků pč. 2784/1 a 2794 v kú Vrbětice. Pro
parkování auta.
Bude posouzeno na další RO Vlachovice. Je nutné více informací.
Ad10) Uzavření smlouvy s Václavem Tománkem na realizaci díla „Vlachovické veřejné
prostranství – pohoda a odpočinek u KD.
Návrh usnesení 10/39/2017
RO souhlasí s uzavřením smlouvy s Václavem Tománkem na realizaci díla „Vlachovické
veřejné prostranství – pohoda a odpočinek u KD.
Usnesení bylo přijato.
Schůze RO ukončena ve: 22:00 hod.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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