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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 18.3.2015
č. 7/2015
Zahájení 17,00 hodin
Přítomni :

Zdeněk Hověžák, Ing. Radek Fryzelka, Aleš Lysáček, Ladislav Obadal,

Omluveni :

Ing. Martin Pitrun

Hosté :

Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu: Aleš Lysáček
Návrh usnesení 1a/7/2015
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 18. 3. 2015 p. Aleše Lysáčka
Hlasování : pro 5
proti
Usnesení bylo přijato.

0

zdržel se

0

b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Aktuální stav ve skladech
3. Obecně závazná vyhláška
4. Program a termín ZO
5. Výsledky výběrového řízení - Muzeum vlachovska
6. Výběr vhodného odběratele obecní dřevní kulatiny z lokality „nad drahami“.
7. Žádosti
8. Závěr

Navržený program jednání
Návrh na doplnění programu:
Návrh usnesení 1b/7/2015
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
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Ad2)
Aktuální stav ve skladech
Policie ČR žádá o zákaz nebo omezení zábavní pyrotechniky. Před několika dny v blízkosti
Vlachovic, asi někdo použil zábavnou pyrotechniku,která znepokojila občany a tuto událost museli
pyrotechnici prověřit. Tyto události zdržují pyrotechniky od práce. Starosta navrhuje schválit na ZO
vyhlášku, která by používání zábavní pyrotechniky upravila a omezila. Oficiální zpráva od vojenské
policie ohledně sobotní události zní, že to byla zábavní pyrotechnika.
Návrh usnesení
RO bere na vědomí aktuální stav v muničních skladech.
3)
Obecně závazná vyhláška
Návrh usnesení 3/72015
RO navrhuje obci OZV o regulaci zábavní pyrotechniky.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

4) Program a termín ZO
Termín a zahájení ZO 30. 3. 2015 v 17:00 hod.
Program ZO:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Aktuální informace v muničních skladech
4. Obecně závazné vyhlášky
5. Rozpočet obce
6. Delegování zástupce obce na valné hromady společností s vlastnictvím akcií obcí Vlachovice.
7. Žádosti
8. Seznámení s návrhem projektu KD
9. Diskuze
10. Závěr
Návrh usnesení 4/72015
RO schvaluje termín a program ZO.
Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
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5) Výsledky výběrového řízení – muzeum
Seznámení s průběhem výběrového řízení, které vedla firma BM assistant. Bylo podáno 8 nabídek.
Jedna z firem musela být vyřazena. Otevírání obálek proběhlo 23. 2. 2015. Výběrové řízení vyhrála
firma Vojtěch Fojtů, která nabídla nejnižší cenu v částce 1698067,00 Kč. Všechny protokoly o
průběhu výběrového řízení jsou k nahlédnutí.
Návrh usnesení 5/7/2015
RO souhlasí s posouzením a hodnocením nabídek na zakázku Muzeum lidové kultury a tradic
Vlachovska.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
6) Výběr vhodného odběratele dřevní kulatiny
Jedná se o prodej obecní kulatiny pokáceného z lesa nad Drahami. Byly obeslány okolní pily.
Dostali jsme nabídku jen od Kloboucké lesní a firmy Devex. Pan Mikeska ani pan Kulíšek nemá
o tuto nabízenou kulatinu zájem.
Návrh usnesení 6/7/2015
RO obce schválila prodej větší části lesní kulatiny Klobucké lesní a část firmě Devex.
Usnesení bylo přijato.

7) Žádosti
a) Žádost Zlínského kraje na dopravní obslužnost – podepsání smlouvy do roku 2017.

Návrh usnesení 7/7/2015
RO doporučuje ZO uzavřít dodatek smlouvy na dopravní obslužnost do roku 2017
v částce 100 Kč na občana.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

b) Žádost č. j. 160b, od Šánek Radek
Má zájem o odkoupení obecního pozemku č. 156/2, který užívá. Jedná se o pozemek v blízkosti
centra obce navazující na navrhovanou odpočinkovou plochu s hracím prvky a lavičkami.
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Návrh usnesení 8/7/2015
Ro nedoporučuje prodej pozemku, ale zveřejnění záměru užívání pozemku.
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

c) Žádost č. j. 160a, ohledně zakoupení obecního pozemku 3257/13, výměra 1049 m,
žádost Pavla Matúšového, Vlachovice 181.
Návrh usnesení 9/7/2015
RO odkládá žádost a rozhodne až po projednání se žadatelem.
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
d) Žádost Občanského sdružení Dokopy o pronájmu pozemku 3257/26 za účelem
výstavby tradiční vlachovské roubené sušírny ovoce a při využívání akcí.
Před dvěma lety již byl RO schválen záměr zveřejnění záměru pronájmu tohoto pozemku. O tento
pozemek se nikdo jiný nepřihlásil.
Návrh usnesení 10/7/2015
RO schvaluje pronájem pozemku 3257/26 za 1Kč O.s Dokopy za účelem výstavby tradiční
vlachovské roubené sušírny ovoce a při využívání akcí. Doba trvání pronájmu pozemku bude
po dobu existence sdružení Dokopy, pak připadne pozemek zpět Obci Vlachovice.

o Hlasování : pro

3

proti

0 zdržel se

1 (Fryzelka)

Usnesení bylo přijato.

Jednání ukončeno v 20:50 hodin.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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