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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 26. 10. 2017
č. 42/2017
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/42/2017
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 26. 10. 2017 pana Aleše Lysáčka
Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Informace týkající se muničního skladu
3. Stanovení doby a místa na uzavírání manželství z důvodu žádosti uzavření manželství na
vlachovských pasekách.
4. Pokračování kauzy XY- XY
5. Nákupní trh beránků Farma Vrbětice
6. Nabídka k majetkoprávnímu uspořádání pozemků v muničním skladu Vrbětice.
7. Žádost XY - pokračování
Návrh usnesení 1b/42/2017
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.
Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Stav neměnný. Byla nám nabídnuto majetkové vypořádaní, více viz bod níže.
Ad3) Stanovení doby a místa na uzavírání manželství z důvodu žádosti uzavření manželství na
vlachovských pasekách.
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Návrh usnesení 3/42/2017
RO doplňuje stávající místo na uzavírání manželství, které je stanovené na sobotu v každém
měsíci v obřadní místnosti KD o vhodné místo. Mimo obřadní síň na dobu 11. 11. 2017 od 10:00
u nemovitosti parcela č.2813/2 v kú Vlachovice. Oprávněná osoba přijetí manželského
prohlášení je starosta obce, popřípadě místostarosta.

Usnesení bylo přijato.

Ad4) Pokračování kauzy XY- XY
Návrh usnesení 4/42/2017
RO se zabývala pokáceným stromem okrasné borovice a cipryše na parcele 11/1v kú
Vlachovice, v majetku obce. Souhlasí se zastupováním obce advokátem Remešem.

Usnesení bylo přijato.

Ad5) Nákupní trh beránků Farma Vrbětice
Návrh usnesení 5/42/2017
RO bere na vědomí informaci Ing. Pavla Šeligy, který bude 27. 10. 2017 konat Nákupní trh
beránků na Farmě Vrbětice.
Usnesení bylo přijato.

Ad6) Nabídka k majetkoprávnímu uspořádání pozemků v muničním skladu Vrbětice.
Nabídka je od Vojenských lesů a statků ČR.
Návrh usnesení 6/42/2017
RO doporučuje ZO Vlachovice neměnit usnesení a nechat si obecní pozemky v muničním
skladu a neprodávat je Vojenským lesům a statkům ČR.
Usnesení bylo přijato.
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Ad7) Žádost č.j.,. 686, Žadatel XY
Žádá o půjčku 100000 Kč na rekonstrukci rodinného domu ve Vrběticích č.p. 34.
Návrh usnesení 7/42/2017
RO schvaluje půjčku na rekonstrukci rodinného domu ve Vrběticích č.p 34, pod podmínkou, že
ručitelem musí být majitel usedlosti a čerpání musí být uskutečněno do konce roku 2017.
Usnesení bylo přijato.

RO ukončena v 21:00 hod.
………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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