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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 7. 3. 2018
č. 49/2018
Zahájení 18:00 hodin
Přítomni :

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

Omluveni : Aleš Lysáček
Hosté: Mgr. Hana Sporková, Mgr. Petr Daněk
Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy:
Návrh usnesení 1a/49/2018
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 7. 3. 2018 pana Martina Pitruna
Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Informace týkající se muničního skladu
3. Schůzka s ředitelem školy a ředitelkou MŠ Vlachovice – Výběrové řízení
4. Žádost - Zpěváček Valašskokloboucka
5. ŽÁDOST XY
6. Žádost o finanční příspěvek - centrum sluchově postižených ZK.
7. Žádost o charitu Vsetín o finanční příspěvek
8. Žádost a petice části občanů z Vrbětic.
9. Žádost XY ohledně napojení sítí a vjezdu s novostavbou RD ve Vrběticích.
10. Vlachovice KD a restaurace
11. Žádost XY Vlachovice 233
12. XY - Žádá o přidělení obecního bytu
13. XY, žádá o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení ve výši 80000 Kč.
14. Žádost mysliveckého spolku Valašsko Vlachovice
15. Žádost SK Vlachovice
16. Žádost Spolek DOKOPY
17. Žádost Římskokatolické farnosti Vlachovice
18. Žádost Svaz včelařů Vlachovice
19. Žádost manželů XY
20. Žádost XY
21. Žádost XY
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis RO

2

Návrh usnesení 1b/49/2018
Rada obce schvaluje navržený program jednání.

Usnesení bylo přijato.

Ad2) Informace týkající se muničního skladu

Ad3) Schůzka s ředitelem školy a ředitelkou MŠ Vlachovice – Výběrové řízení
RO si pozvala ředitele školy a ředitelku MŠ Vlachovice, aby jim sdělila, že bude po 6 letech
vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele školy a ředitele MŠ. Toto výběrové řízení by mělo býti
prováděno každým šestým rokem.
Návrh usnesení 3/48/2018
RO souhlasí s vyhlášením konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ Vlachovice dle zákona 561/2004 sb. O
možnosti vyhlášení konkurzu z důvodu ukončení šestiletého výkonu práce na pracovním místě
ředitele školy, nebo školského zařízení.

Usnesení bylo přijato.

Ad4) Žádost - Zpěváček Valašskokloboucka

Návrh usnesení 4/49/2018
RO souhlasí s poskytnutím daru na dětskou pěveckou soutěž zpěváček Valašskokloboucka.

Usnesení bylo přijato.
Ad5) XY
Přestože byl několikráte žádán, aby odstranil autovraky z obecního pozemku za MŠ ve Vrběticích,
stále tak neučinil. Starosta tuto situaci prověří.
Ad6) Žádost o finanční příspěvek - centrum sluchově postižených ZK.
Bude zjištěno za jaké služby a jaká je požadovaná výše.
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Ad7) Žádost o charitu Vsetín o finanční příspěvek
Návrh usnesení 7/49/2018
RO souhlasí s poskytnutí daru ve výši 5000 Kč

Usnesení bylo přijato.
Ad8) Žádost a petice části občanů z Vrbětic.
Žádají o pomoc spolu s českou policií při úpravě rychlosti silničních vozidel na hlavní komunikaci.
Iniciátorem žádosti je František Hudek z Vrbětic. Tento problém je celorepublikový a těžko
řešitelný, ukazatele rychlosti již řidiči příliš nerespektují.

Návrh usnesení 8/49/2018
Silnice mezi Valašskými Kloboukami a Slavičínem se bude rekonstruovat. Při této rekonstrukci
by mělo dojít k nějakým úpravám, které by bezpečnost na této komunikaci měli zlepšit. Vedení
obce Vlachovice zkusí opětovně oslovit POLICII ČR se žádostí, aby pravidelně měřili rychlost
na tomto úseku.

Usnesení bylo přijato.
Ad 9) Žádost XY ohledně napojení sítí a vjezdu s novostavbou RD ve Vrběticích.
Návrh usnesení 9/49/2018
RO souhlasí s napojením sítí a vjezdu pro novostavbu RD ve Vrběticích pro investora XY.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Ad10) Vlachovice KD a restaurace
Otevření provozu je naplánováno na 29. 4. 2018. Budou uzavřeny pracovní smlouvy.
Ad11) Žádost XY Vlachovice 233,
žádá o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 80000 Kč na zateplení RD, kterého
je vlastníkem.
Návrh usnesení 11/49/2018
RO žádost projednala a zahrne žádost do seznamu žadatelů o poskytnutí půjčky z fondu
rozvoje bydlení.
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o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Ad12) XY - Žádá o přidělení obecního bytu
Návrh usnesení 12/49/2018
Vaše žádost o obecní byt byla zaevidována a budete zařazeni do seznamu zájemců o obecní byt.

Usnesení bylo přijato.
Ad13) XY žádá o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení ve výši 80000 Kč.
Na zateplení domu.
Návrh usnesení 13/49/2018
Vaše žádost o poskytnutí půjčky z fondu rozvoje bydlení byla zaevidována a budete zařazeni do
seznamu zájemců.
Usnesení bylo přijato.

Ad14) Žádost mysliveckého spolku Valašsko Vlachovice
Žádají o příspěvek na činnost ve výši 50000 Kč.
Návrh usnesení 14/49/2018
RO doporučuje ZO schválení veřejnoprávní smlouvy 5/2018 s Mysliveckým spolkem Valašsko
Vlachovice a to ve výši 50000 Kč.

Usnesení bylo přijato.
Ad15) Žádost SK Vlachovice
Žádají o příspěvek na činnost ve výši 250000 Kč.
Návrh usnesení 15/49/2018
RO doporučuje ZO schválení veřejnoprávní smlouvy 3/2018 s SK Vlachovice a to ve výši 50000
Kč.

Usnesení bylo přijato.
Ad16) Žádost Spolek DOKOPY
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Žádají o příspěvek na činnost.
Návrh usnesení 16/49/2018
RO doporučuje ZO schválení veřejnoprávní smlouvy 2/2018 se spolkem DOKOPY a to ve výši
60000 Kč.

Usnesení bylo přijato.
Ad17) Žádost Římskokatolické farnosti Vlachovice
Žádají o příspěvek na činnost.
Návrh usnesení 17/49/2018
RO doporučuje ZO schválení veřejnoprávní smlouvy 2/2018 s Římskokatolickou farností
Vlachovice a to ve výši 250000 Kč.
Usnesení bylo přijato.
Ad18) Žádost Svaz včelařů Vlachovice
Žádají o příspěvek na činnost.
Návrh usnesení 18/49/2018
RO doporučuje ZO schválení veřejnoprávní smlouvy 2/2018 se Svazem včelařů Vlachovice a to
ve výši 20000 Kč.

Ad19) Žádost manželů XY
Žádají o poskytnutí pronájmu bytu 2+1 nebo rodinného domku v naší obci.
Návrh usnesení 19/49/2018
Vaše žádost o obecní byt byla zaevidována a budete zařazeni do seznamu zájemců o obecní byt.

Usnesení bylo přijato.
Ad 20) Žádost XY
Žádá o obecní byt
Návrh usnesení 20/49/2018
Vaše žádost o obecní byt byla zaevidována a budete zařazeni do seznamu zájemců o obecní byt.
Usnesení bylo přijato.
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Ad21) Žádost - XY – pokračování žádosti o koupi obecního pozemku a následná směna.
Návrh usnesení 21/49/2018
Po schůzce se žadatelem bude žádost znovu posouzena.
Usnesení bylo přijato.

Zasedání RO ukončeno ve 22:20

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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