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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 21. 3. 2018
č. 50/2018
Zahájení 18:00 hodin
Přítomni:

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

Omluveni: Martin Pitrun
Hosté:
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 Aleše Lysáčka
Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení
Informace týkající se muničního skladu
Restaurace v KD Vlachovice
Žádost ZŠ Vlachovice
Schůzka s XY
Žádost XY
Žádost XY
Odkoupení pozemku na Stržích
Žádost XY

Návrh usnesení 1b/50/2018
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
o Hlasování : pro 4
proti 0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
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Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Stav neměnný.
Ad3) Restaurace v KD Vlachovice
Proběhla schůzka s paní Pitrůnovou, která obci poradila, jakým způsobem by mohlo být vedené
účetnictví v KD a restauraci.
Ad4) Žádost ZŠ Vlachovice
Žádá o schválení účetní závěrky ke dni 31.12.2017 a převodu vzniklého hospodářského výsledku za
rok 2017.
Návrh usnesení 4a/50/2018
RO souhlasí s žádostí o přerozdělení hospodářského výsledku za rok 2017, tak jak je
specifikovaného v žádosti.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení 4b/50/2018
Účetní uzávěrka bude posouzena finančním výborem.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad5) Schůzka s XY – ohledně mimosoudního vyrovnání v záležitosti poškození jejich domu při
úpravě cesty nad jejích domem.
XY předložili na žádost pana starosty znalecký posudek – odborný rozpočet na sanaci trhlin na
objektu rodinného domu Vlachovice čp.11. Vytvořila firma Reality Konzult v prosinci 2017. Pan
starosta sděluje XY, že tento posudek si necháme zhodnotit naším stavebním inženýrem.
XY apelují na obec na urychlení jejich žádosti o finanční vyrovnání. Dále vyžadují snížení cesty.
Stěžují si na problémovou komunikaci s panem XY.
Pan starosta se ptal XY, jestli by byli ochotni uvažovat jen nad částečným vyrovnáním. XY
odpověděli, že s částkou vyčíslenou odborníky na opravu domu „hýbat“ nechtějí a požadují ji. Pokud
jde o další položky a zdravotní újmu - ohledně této částky by byli ochotni případně ještě diskutovat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zápis RO

3

Pan Obadal a starosta vysvětluje XY, že kvůli dalšímu jednání, je potřeba uskladněné trámy kvůli
tomu jednání dočasně odstranit z místa umístěného těsně u domu u okapového chodníku. Obec by
tyto trámy přesunula tam, kde by to XY chtěli umístit. Pak by případně obecní zaměstnanci dřevo
přemístili zpět na původní místo. XYs tímto nesouhlasí a půjdou na Stavební úřad žádat o změnu
jejich vyjádření, aby při dalším řízení na místě bylo dřevo přemístěno.
Starosta se ptá XY, jak by si přáli upravit cestu. XY si přejí cestu snížit do původní výšky.
Starosta sdělil XY, že jejich nároky na finanční odškodnění budou posouzeny právníkem a stavařem.
Ad6) Žádost XY
žádá o pozemek 3868/1. A část parcely 3868/14. Vše v kú Vlachovice. Proběhlo jednání přímo na
místě se žadatelem.
Návrh usnesení 6/50/2018
RO nedoporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje pozemku 3868/1 a části parcely 3868/14, vše
v kú Vlachovice.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Ad7) XY, žádost
žádá o pozemek 3868/1. A případně parcely 60/2 a 59/2. Vše v kú Vlachovice. Proběhlo jednání
přímo na místě se žadatelem.
Návrh usnesení 7/50/2018
RO projednala Vaši žádost a nedoporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje požadovaných
pozemku 3868/1 a parcel 60/2 a 59/2, vše v kú Vlachovice.
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.

Ad10) Odkoupení pozemku na Stržích
Návrh usnesení 10/50/2018
RO doporučuje ZO odkoupení parcely 3868/15 od XY
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
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Ad8) Žádost XY
Žádá o vydání souhlasu obce s vypouštěním takto předčištěných splaškových vod a přebytečných
dešťových vod z bezpečnostního přepadu stávající vsakovací jímky zaústěných do jednotné
kanalizace. Která je ve vlastnictví obce Vlachovice – Vrbětice.
Návrh usnesení 10/50/2018
o Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Zasedáni RO ukončeno v 22:00

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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