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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 10. 1. 2018
č. 46/2017
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/46/2017
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 10. 1. 2018 pana XY
Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Informace týkající se muničního skladu
Provoz kulturního domu Vlachovice a restaurace
Výkup pozemků pod komunikací
Žádost MŠ Vlachovice ohledně přidělení hospodářského výsledku – r. 2017
Žádost XY, změna ÚP.
XY – pokračování kauzy

Návrh usnesení 1b/46/2017
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.
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Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Velitel zásahu sdělil informaci, že provoz Eruca Technologies (Bochemie) pojede v režimu
předchozího roku průtokovou metodou, po dobu prací IZDS. Provoz prodloužilo VTU Slavičín
dodatkem smlouvy. Tato informace nám byla sdělena až v lednu 2018 a to po našem dotazu. Při
našem dotazu směřovaného na velitele zásahu v prosinci 2017, nám naopak bylo sděleno, že
není známá žádná nová informace od oficiální zprávy – že provoz Eruca Technologies
(Bochemie) bude do konce roku „uzavřen“.

Ad3) Provoz kulturního domu Vlachovice a restaurace
místostarosta Ing. Radek Fryzelka vypracoval návrh provozu zrekonstruovaného KD včetně
restaurace. Proběhla dlouhá diskuze na toto téma.
Návrh usnesení 3/46/2017
Podmínky pro ty, kteří již mají zamluvený KD:
V době pronájmu musí být v KD vždy zodpovědný pověřený člověk (zaměstnanec obce,
restaurace apd.), který by měl KD na starosti:
1. varianta: Pronájemce využije služeb obecní restaurace
2. varianta: Pronájemce nebude chtít využít služeb obecní restaurace – budou mu stačit
prostory malé kuchyně a navazujícího prostoru budoucí cukrárny.
3. varianta: Pokud pronájemce nechce využít obecní restaurace, ale chce využít prostory
kuchyně na mytí náčiní, musí být v kuchyni 1 zodpovědný zaměstnanec obecní restaurace.
4. varianta: Chtějí využívat kuchyni i výčep, musí být celkem 2 naši zaměstnanci restaurace
v kuchyni a ve výčepu.
Standartní cena pronájmu celého KD: Nájem 10000 Kč + spotřebovaná elektřina
Mimořádná cena pronájmu celého KD pro naše občany = 6000 Kč + spotřebovaná elektřina
Nový zájemci o pronájem KD Vlachovice do konce roku 2018:
Mohou i nemusí využít služeb restaurace ve Vlachovicích. V případě, že restauraci využít
nechtějí, budou moci využít jen malou kuchyni.
1. varianta: Pronájem celého KD, standartní cena 8000 Kč + elektřina, mimořádná cena pro
naše občany 4000 Kč + elektřina
2. varianta: Pronájem přísálí + kuchyňka, standartní cena 4000 Kč + elektřina, mimořádná
cena pro naše občany 2000 Kč + elektřina
3. varianta: Pronájem samostatné Peklo: standartní cena 2000 Kč + elektřina, mimořádná
cena pro naše občany 1000 Kč + elektřina
Trachta: 50% ceny normálního nájmu u všech tří variant
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Ceny ostatních obecních prostor:
Zabíjačková místnost: 500 Kč
Krbovna: 200 Kč
Cena traktoru + 1 zaměstnanec: 550 Kč

Usnesení bylo přijato.

Ad4) Výkup pozemků pod komunikací
RO doporučuje ZO vykoupení části pozemku st 164 v kú Vrbětice a části p 523/3 v kú Vrbětice.

Usnesení bylo přijato.

Ad 5) Žádost MŠ Vlachovice ohledně přidělení hospodářského výsledku – r. 2017
Návrh usnesení 6/46/2017
RO souhlasí se žádostí MŠ Vlachovice ohledně přidělení hospodářského výsledku na rok 2017.

Usnesení bylo přijato.

Ad6) Žádost XY, změna ÚP.
Žádá o změnu ÚP - pozemek 1608 a 1660/12 v kú Vlachovice na stavební.
Návrh usnesení 7/46/2017
RO Vlachovice žádost zahrne do požadavkú na změnu ÚP. Bude posouzeno odborníky a ZO
Vlachovice.

Usnesení bylo přijato.
Ad7) XY – pokračování kauzy
Návrh usnesení 8/46/2017
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RO posoudila návrh od paní XY a předá tento návrh právnímu zástupci, který obec v tomto
případě zastupuje.
o Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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