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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 10. 1. 2018
č. 45/2018
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/45/2018
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 10. 1. 2018 pana Martina Lysáčka

Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Informace týkající se muničního skladu
3. Provoz kulturního domu Vlachovice a restaurace
4. Rozpočet na rok 2018
5. Knihovník Vrbětice
6. Ples KRPŠ – dar
7. Změna řádu veřejného pohřebiště
8. Žádost o schválení dohody
9. XY – Žádost o ukončení nájemní smlouvy
10. Žádost XY, Vlachovice
11. Žádost č.j. 790/2017 XY
12. Žádost SDH Vrbětice č.j.785/2018
13. XY č. j. 782/2017
14. XY - žádost
15. Žádost č.j. 787/2017 - Žádost o finanční příspěvek nemocnici Milosrdných bratří ve
Vizovicích pro rok 2018
16. Stížnost č.j. 783/2017 XY, Vlachovice
17. Žádost č.j. 786/2017, XY, Vlachovice 270
18. ELMO, Vlachovice, XY, přípojka NN
19. Žádost č.j. 781/2017, XY
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20. Žádost o schválení dohody mezi obcí Vlachova Lhota a obcí Vlachovice
21. XY ŽÁDOST

Návrh usnesení 1b/45/2018
Rada obce schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Vzneseme dotaz na VTU Slavičín a Kadlečka na další fungování společnosti Bochemie. Získali jsme
neoficiální zprávu, že byl provoz Bochemie od plukovníka Kadlečka povolen za současných
podmínek na další rok 2018. Je nutné to prověřit a získat oficiální zprávu.

Ad3) Provoz kulturního domu Vlachovice a restaurace
Místostarosta Ing. Radek Fryzelka vypracoval návrh provozu zrekonstruovaného KD včetně nové
restaurace. Proběhla dlouhá diskuze na toto téma a celé fungování KD. Byla zveřejněna informace,
že sháníme šéfkuchaře. S některými zájemci již proběhla schůzka, Rovněž budou osloveni vhodní
adepti na pozici vedoucí KD. Při rozjezdu KD budou povoláni externí odborníci (Šéfkuchař
František Rak, ohledně informací na provoz bude vhodný odborník hledán).
Ad4) Rozpočet na rok 2018
Proběhla diskuze nad investičními akcemi na rok 2018. Mimo jiné i nad možnými opravami mostů a
výstavby nových parkovacích míst u KD.
Ad5) Knihovník Vrbětice
Návrh usnesení 5/45/2018
RO nedoporučuje uzavření pracovní smlouvy se současným knihovníkem ve Vrběticích,
panemXY a uzavření nové pracovní smlouvy s novou knihovnicí.

Usnesení bylo přijato.

Ad6) Ples KRPŠ - dar
Návrh usnesení 6/45/2018
RO souhlasí s darem do tomboly na ples KRPŠ
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Usnesení bylo přijato.

Ad7) Změna řádu veřejného pohřebiště
Návrh usnesení 7/45/2018
RO doporučuje ZO Vlachovice změnu vyhlášky ve věci výstavby hrobek na hřbitově ve
Vlachovicích.
Usnesení bylo přijato.

Ad8) Žádost o schválení dohody
Návrh usnesení 8/45/2018
RO doporučuje ZO uzavření dohody mezi obcí Vlachovice a Obcí Vlachova Lhota ohledně
schválení dohody o spolupráci pro přednostní přijímání dětí i z obce Vlachova Lhota do MŠ
Vlachovice.
Usnesení bylo přijato.

Ad9) XY – Žádost o ukončení nájemní smlouvy
A to od 31.1.2018 k bytu č.8
Návrh usnesení 9/45/2018
RO Vlachovice přijímá žádost o ukončení nájemní smlouvy na obecní byt č.8, Vlachovice 50 a
to k 31.1.2018.
Usnesení bylo přijato.

AD10) Žádost XY, čj 35/2018
Žádá o změnu ÚP v obci Vlachovice na pozemku parc. 3257/69 z důvodu vybudování odstavné
plochy pro automobily.
Návrh usnesení 10/45/2018
RO Vlachovice Vaši žádost zahrne do požadavků na změnu ÚP. Bude posouzeno odborníky a
Zastupitelstvem obce Vlachovice.
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Usnesení bylo přijato.
Ad11) Žádost č.j. 790/2017 XY Vlachovice 250
Žádá, aby pozemky č. 2817/11, 2817/13, 2817/10 byly v novém ÚP zapracovány jako plocha pro
rekreaci. Dále žádá o možnost oplocení těchto pozemků.
Návrh usnesení 11/45/2018
RO Vlachovice Vaši žádost zahrne do požadavků na změnu ÚP. Bude posouzeno odborníky a
Zastupitelstvem obce Vlachovice.
Ohledně možnosti oplocení zmiňovaných pozemků se musíte obrátit na stavební úřad ve
Valašských Kloboukách.

Usnesení bylo přijato.

Ad12) Žádost SDH Vrbětice č.j.785/2018
Žádají o zahrnutí finanční částky 56000 Kč do rozpočtu na rok 2018 na doplnění materiálu pro
zajištění akceschopnosti pro rok 2018.
Návrh usnesení 12/35/2018
RO Vlachovice schvaluje zahrnutí finanční částky 56000 Kč do rozpočtu obce na rok 2018 na
doplnění materiálu pro zajištění akceschopnosti pro rok 2018.

Usnesení bylo přijato.

Ad13) XY č. j. 782/2017
Žádá o prodej obecního pozemku 3257/78 o výměře 527 m2. Tato parcela sousedí s jeho pozemkem.
Návrh usnesení 13/45/2018
Nejprve bude záměr koupi a bližší informace zjištěny u žadatele a až pak bude rozhodnuto.
Usnesení bylo přijato.

Ad14) XY - žádost
Žádá o instalaci internetu v místnosti ordinace.
Nejprve budou zjištěny technické možnosti.
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Ad 15) Žádost č.j. 787/2017 - Žádost o finanční příspěvek nemocnici Milosrdných bratří ve
Vizovicích pro rok 2018
Návrh usnesení 15/45/2018
RO schvaluje finanční příspěvek nemocnici milosrdných bratří ve Vizovicích pro rok 2018 a to
ve výši obvyklé v rozpočtu obce Vlachovice.

Usnesení bylo přijato.
Ad16) Stížnost č.j. 783/2017 XY
Stěžuje si na pana XY , že v dubnu 2017 odkopal kus svahu na obecním pozemku
Tento pozemek patří obci a sousedí s její zahrádkou…

parc. č. 3411/42.

Návrh usnesení 16/45/2018
Pan XYna pozemku parc. č. 3411/42 v kú Vlachovice, zahájil práce spojené s opravou
schodiště. S pracemi, dle pana XY, nemůže pokračovat a to z důvodu, že potřebuje odstranit
nashromážděné kamenivo ze zmiňovaného pozemku. Aby terén neujížděl, je prozatímně
zajištěn. Další práce mohou pokračovat jen po dohodě obou stran.
Usnesení bylo přijato.

Ad17) Žádost č.j. 786/2017, XY
Žádá, aby pozemky č. 3257/75, 3257/77, 3262/1 a 3262/2, 3262/4, 3263/3, 3264/1 v kú Vlachovice
byly v ÚP zapracovány jako plocha pro bydlení. Chce na něm postavit rodinný dům.
Návrh usnesení 17/45/2018
RO Vlachovice Vaši žádost zahrne do požadavků na změnu ÚP. Bude posouzeno odborníky a
Zastupitelstvem obce Vlachovice.
Usnesení bylo přijato.

Ad18) ELMO, Vlachovice, XY, přípojka NN
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene., z důvodu stavby inženýrských sítí
E.ON, výstavby nové přípojky zemním kabelem přes parc. č. 347, 116/1, 115/3.
Návrh usnesení 18/45/2018
RO Vlachovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene stavba: Vlachovice, XY, příp. NN.

Usnesení bylo přijato.
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Ad19) Žádost č.j. 781/2017, XY
Žádá, aby pozemky č. 3272/54, 3273/1, 3278/1, 3281/8, 3281/7, 3278/2 k.ú. Vlachovice, byly v ÚP
zahrnuty jako stavební pozemek pro výstavbu rodinného domu. Je jejich majitelem.
Návrh usnesení 19/45/2018
RO Vlachovice Vaši žádost zahrne do požadavků na změnu ÚP. Bude posouzeno odborníky a
Zastupitelstvem obce Vlachovice.

Usnesení bylo přijato

Ad 20) Žádost o schválení dohody mezi obcí Vlachova Lhota a obcí Vlachovice
Návrh usnesení 20/45/2018
RO Vlachovice schvaluje uzavření dohody mezi obcí Vlachova Lhota a obcí Vlachovice ohledně
spolupráce pro přednostní přijímání dětí z obce Vlachova Lhota do MŠ Vlachovice.

Usnesení bylo přijato
Ad 21) ŽÁDOST XY
Odpovídá na náš dopis ze dne 8. 12. 2017. Oznamuje, že v nejbližší době máme očekávat její návrh
na mimosoudní vyrovnání.
Návrh usnesení 21/45/2018
Ro Vlachovice bere Váš dopis a sdělené informace ze dne 18. 12. 2017 na vědomí.

Usnesení bylo přijato

Zasedání RO Vlachovice ukončeno ve 21:45

………………………………….
ověřovatel

………………………………….

………………………………..
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starosta

místostarosta
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