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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 22. 11. 2017
č. 43/2017
Zahájení 18:00 hodin
Přítomni :

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

Omluveni : Aleš Lysáček
Hosté:
Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy:
Návrh usnesení 1a/43/2017
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 22. 11. 2017 pana Martina Pitruna
Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Informace týkající se muničního skladu
3. Termín zasedání ZO
4. Inventarizační komise
5. Zakoupení posýpacího stroje na zimní údržbu
6. Žádost o dotaci na veřejné osvětlení v obci.
7. Neinvestiční příspěvek MŠ
8. VPP – přijetí nové pracovnice – paní Hodulíková Vrbětice
9. Rozsvěcování Vánočního stromu
10. XY – pokračování kauzy
11. Věcné břemeno EON distribuce
12. Žádost o finanční příspěvek na Baby Box
13. Žádost ZŠ Vlachovice o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků.
14. Žádost občana XY, Žádost o úpravu cesty
15. Vak Vsetín - uzavření dohody
16. Žádost XY, Vlachovice - směna pozemků
17. Žádost č.j . 706, Městské nemocnice Slavičín o finanční dar
18. Žádost č.j. 705/2017, XY
19. Žádost č.j. 718 XY
20. Žádost Správy a údržby silnic Zlínska s.r.o.
21. Žádost Sboru dobrovolných hasičů Vrbětice
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Návrh usnesení 1b/43/2017
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.

Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Vláda jednala ohledně muničních skladů, obec ovšem ale zatím nikdo neinformoval

Ad3) Termín zasedání ZO
Bude ještě upřesněn, nejpozději 15. 12. 2017.
Předběžný program:
1. Zahájení
2. Plnění usnesení
3. Rozpočtové změny
4. Vyhláška o zábavné pyrotechnice
5. Žádosti
Ad4) Inventarizační komise
Návrh usnesení 4/43/2017
RO souhlasí s plánem inventur na rok 2017 a se složením inventarizačních komisí ve stejném
složení jako minulý rok.
Inventarizační komise jsou:
Komise č. 1 - Vnitřní správa, budova č.p. 50, 185, autoopravna, Knihovna Vlachovice
Ing. Radek Fryzelka
Ing. Martin Pitrun
Mgr. Hana Sporková
Komise č.2 - Kulturní dům
Ing. Oldřich Žáček
Ing. Stanislav Maček
MUDr. Miroslava Manová
Komise č. 3 - Mgr. Základní škola, Mateřská škola
Mgr. Kateřina Ggbelcová
Mgr. Ludmila Nejedlá
Bc. Iveta Šimonů
Komise č. 4 - Dům služeb, víceúčelové hřiště, relax. centrum, koupaliště, doprava
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Ladislav Obadal
Zdeněk Školek
Pavel Obadal
Komise č. 5 - SDH Vlachovice, SDH Vrbětice, knihovna Vrbětice, OV Vrbětice
Aleš Lysáček
Jaroslav Číž
Jan Ambrůz
Usnesení bylo přijato.

Ad5) Zakoupení posýpacího stroje na zimní údržbu
Starý posýpací stroj již přestává vyhovovat a je nutné ho nahradit.
Návrh usnesení 5/43/2017
RO schvaluje zakoupení nového posýpacího stroje na údržbu komunikací v zimě. Posýpací
stroj bude vybrán dle technických požadavků a cenové nabídky.

Usnesení bylo přijato.

Ad6) Žádost o dotaci na veřejné osvětlení v obci.
Bude vyhlášena výzva na možnost získání dotací na nové veřejné osvětlení.
Návrh usnesení 6/43/2017
RO schvaluje podání žádosti o dotaci na veřejné osvětlení Efekt 2018.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

Ad7) Neinvestiční příspěvek MŠ
Návrh usnesení 7/43/2017
RO schvaluje neinvestiční příspěvek MŠ ve výši 25000 Kč.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

8) VPP – přijetí nové pracovnice – Hodulíková Vrbětice
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Návrh usnesení 8/43/2017
RO Vlachovice schvaluje přijetí nové pracovnice VPP, Jarmily Hodulíkové

Usnesení bylo přijato.

9) Rozsvěcování Vánočního stromu
Návrh usnesení 9/43/2017
RO souhlasí s dokoupením vánočních ozdob na Vánoční strom.

Usnesení bylo přijato.

10) XY – pokračování kauzy
Návrh usnesení 10/43/2017
RO projednala návrh pana XY na objednávku nezávislého statika pana Pavelku. S tímto
návrhem RO nesouhlasí, a to z důvodu především velké vzdálenosti a tím pádem zvýšených
nákladů. Navrhujeme, aby posudek vytvořil statik pan Stehno, který vypracoval statický
posudek na tuto stavbu a nebo jsme společně našli dalšího statika.

Usnesení bylo přijato.

11) Věcné břemeno Eon distribuce
Návrh usnesení 11/43/2017

RO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Eon
distribuce č.1040013114/001
Usnesení bylo přijato.

12) Žádost o finanční příspěvek na Baby Box
Návrh usnesení 12/43/2017
RO schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 3000 Kč pro Babybox pro odložené děti –
STATIM.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis RO
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Usnesení bylo přijato.

13) Žádost ZŠ Vlachovice o povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků.
Návrh usnesení 13/43/2017
RO souhlasí s udělením výjimky z nejnižšího počtu žáků ZŠ Vlachovice.

Usnesení bylo přijato.

14) Žádost XY Žádost o úpravu cesty
Žádá o úpravu cesty směrem přes Planodíl směr Bojanín – Jalovčí.
Návrh usnesení 14/43/2017
RO Vlachovice projednala Vaši žádost a zatím se rekonstrukce této lesní cesty odkládá. Je
tomu z důvodu nutnosti prioritně opravit jiné lesní úseky a rovněž z důvodu přípravy technické
dokumentace vodního díla Vlachovice, kdy nejsou přesně známy zábory pozemků a cest v této
lokalitě.

Usnesení bylo přijato.
15) Vak Vsetín - uzavření dohody
Návrh usnesení 15/43/2017
RO souhlasí s uzavřením dohody vlastníků vodovodu provozně souvisejících s Vak Zlín.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

16) Žádost Stejskal Miroslav, Vlachovice - směna pozemků
Nabízí obci Vlachovice směnu jeho pozemků 3829/12 a 3829/13 (pozemky točny na řadovkách) za
obecní pozemek jeho předzahrádky 3870/36.
Návrh usnesení 16/43/2017
RO doporučuje ZO směnu soukromých pozemků 3829/12 a 3829/13 vše v kú Vlachovice, za
obecní pozemek 3870/36 v kú Vlachovice.
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se 0
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Usnesení bylo přijato.
17) Žádost č.j . 706, Městské nemocnice Slavičín o finanční dar.
Návrh usnesení 17/43/2017
RO schvaluje finanční dar Městské nemocnici Slavičín ve výši schváleném v rozpočtu obce na
rok 2017.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

18) Žádost č.j. 705/2017, XY
Žádá o výměnu pozemku č. 3829/7 o výměře 97 m2 za pozemek č. 157/2 o výměře 181 m2, který
je ve vlastnictví obce. Již jednou podával žádost o koupi předzahrádky na pozemku 3870/4, byl
zveřejněn záměr směny.
Návrh usnesení 18/43/2017
RO navrhuje ZO revokovat usnesení 9b/22/2017 a doplnit směnu pozemku o pozemek 157/2.
Nové usnesení by znělo: ZO Vlachovice schvaluje zveřejnění směny obecního pozemku 157/2 a
části pozemku 3870/4 (předzahrádky žadatele) za pozemek žadatele 3829/7, vše v k.ú
Vlachovice.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

19) Žádost č.j. 718 XY Vlachovice č.388 o odprodej obecního pozemku
Žádají o koupi pozemku 3233/2 o výměře 601 m2. v kú Vlachovice. Tento pozemek je ovšem
částečně cesta a částečně sad, který užívá pan Lubomír Míča.
Návrh usnesení 19/43/2017
RO nedoporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje pozemku 3233/2 , a to z důvodu cesty, která
se na tomto pozemku nachází a rovněž z důvodu sadu, který dlouhodobě užívá pan XY, jenž o
část pozemku 3233/2 zažádal.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

20) Žádost Správy a údržby silnic Zlínska s.r.o.
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Žádají o poskytnutí parkovací plochy na pozemku u Autoservisu pana Školka a to pro vozidlo
zimní údržby.
Návrh usnesení 20/43/2017
RO schvaluje poskytnutí parkovací plochy na parkovišti u autoservisu Školek pro vozidlo
zimní údržby. Jelikož je ve smlouvě s panem Školkem uveden pronájem parkoviště jen 100
m2, je zde dostatek místa i pro parkování vozidla zimní údržby.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.

21) Žádost Sboru dobrovolných hasičů Vrbětice
Žádají o pronájem společenské místnosti na OV Vrbětice dne 16. 12. 2017 z důvodu pořádání
„výroční valné hromady SDH Vrbětice“
Návrh usnesení 21/43/2017
RO schvaluje bezplatný pronájem společenské místnosti na OV Vrbětice dne 16. 12. 2017 pro
Sbor dobrovolných hasičů Vrbětice.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato.
Ukončení schůze v 21:45

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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