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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 4. 4. 2018
č. 52/2018
Zahájení 18:00 hodin
Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté:
Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy:
Návrh usnesení 1a/52/2018
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 4. 4. 2018 pana Aleše Lysáčka
Usnesení bylo přijato.
b) Navržený program jednání:
Program:
1. Zahájení
2. Informace týkající se muničního skladu
3. XY, Žádost o jednoznačné vymezení vlastnického práva k pozemkům
4. Změna ÚP Vlachovice
5. Výběrové řízení stavby sběrného dvora
6. Smlouva o dílo na stavbu Oplocení hřbitova
7. Smlouva o dílo na stavbu Sběrného dvora
8. Odkup pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje.
9. Změna žadatelů o obecní pozemek 2784/5 v kú Vrbětice.
10. Žádost o změnu ÚP - XY Vlachovice
11. Žádost XY
12. Žádost o pronájem koupaliště 19.5.2018, XY
13. Žádost XY o proplacení faktury za jeho provedenou vodovodní přípojku k RD,
14. XY, Žádost o pronájem koupaliště
15. Žádost XY, Vlachovice 227
16. XY, Žádá o poskytnutí obecního bytu.
17. Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Vlachovice, výzva zaměstnanců ZŠ Vlachovice
Návrh usnesení 1b/52/2018
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.
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Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Stav neměnný.

Ad3) XY, Žádost o jednoznačné vymezení vlastnického práva k pozemkům
Pana XY jsme pozvali na dnešní jednání RO, abychom se společně pobavili a našli řešení ohledně
jeho žádostí a jeho pozemku, který se nachází na obecní cestě. Pan XY nejprve přislíbil a následně se
písemně omluvil s tím, že již svoji žádost formuloval písemně a tím pádem nepovažuje jeho účast na
jednání za důležitou.
Dle jeho písemného vyjádření akceptuje usnesení ZO. Dále potvrzuje, že odstupuje od pronájmu a
dalšího užívání obecního pozemku. Č. 157/2. Žádá o jeho přesné vytyčení a následné oplocení. Dále
odstupuje od žádosti o odkup pozemku 3870/4.
Žádá o návrh zařazení pozemní komunikace na jeho pozemku 3829/7 do příslušné kategorie, dále
návrh smlouvy o jeho pronájmu.

RO projednala návrh pana XY. Z důvodu oboustranné spokojenosti se pokusí znovu vyzvat pana
XY k osobní domluvě.

Ad4) Změna ÚP Vlachovice
Obec Vlachovice má dle normy nadměrné množství stavebních pozemků. Bohužel na velké části
z nich je nereálné postavit. Bude potřeba některé současné pozemky vyřadit, aby mohli býti
nahrazeny novými, na kterých chtějí žadatelé ihned stavit.
Návrh usnesení 4/52/2018
RO doporučuje ZO vytvoření aktualizace ÚP Vlachovice.
Usnesení bylo přijato.
Ad5) Výběrové řízení stavby sběrného dvora
Návrh usnesení 5/52/2018
RO souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na výběrové řízení stavby sběrného dvora s agenturou
Poradenství P+P .

Usnesení bylo přijato.
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Ad6) Smlouva o dílo na stavbu Oplocení hřbitova
Návrh usnesení 6/52/2018
RO souhlasí s doporučením výběrové komise na uzavření smlouvy o dílo na stavbu Oplocení
hřbitova s firmou Zlínské stavby.

Usnesení bylo přijato.

Ad7) Smlouva o dílo na stavbu Sběrného dvora
Návrh usnesení 7/52/2018
RO souhlasí s doporučením výběrové komise na uzavření smlouvy o dílo na stavbu Sběrného dvora
s firmou Karel Hlavica.
Usnesení bylo přijato.
Ad8) Odkup pozemků ve vlastnictví Zlínského kraje.
Návrh usnesení 8/52/2018
RO doporučuje ZO odkoupení pozemku 3789/5 v kú Vlachovice.
Usnesení bylo přijato.
Ad9) Změna žadatelů o obecní pozemek 2784/5 v kú Vrbětice.
Původně o tento pozemek žádala XY, nyní žádají o aktualizaci rodinní příslušníci XY, kteří chtějí
tento pozemek užívat.
Návrh usnesení 9/52/2018
RO doporučuje odprodej obecního pozemku č.2784/5 žadatelům XY.
Usnesení bylo přijato.

Ad10) Žádost o změnu ÚP
- Josef Kašša, Vlachovice
Žádá o změnu z orné půdy na ostatní plochu. 2000/3, 2000/4.
Návrh usnesení 10/52/2018
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RO Vlachovice Vaši žádost zahrne do požadavků na změnu ÚP. Bude posouzeno odborníky a
ZO Vlachovice.

Usnesení bylo přijato.
Ad11) Žádost XY
Žádá o zprovoznění vodovodní přípojky, odběrné místo Vlachovice č.126
Návrh usnesení 11/52/2018
RO souhlasí s napojením vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p.126. Vodovodní šachta
v tomto případě nemusí být provedena.

Usnesení bylo přijato.

Ad12) Žádost o pronájem koupaliště 19.5.2018, XY
Návrh usnesení 12/52/2018
RO souhlasí s pronájmem koupaliště po dohodě s provozovatelem, panem Liborem Hlavicou.

Usnesení bylo přijato.

Ad13) Žádost o proplacení faktury za jeho provedenou vodovodní přípojku k RD, XY
Návrh usnesení 13/52/2018
Bude zjištěno více informací.

Usnesení bylo přijato.

Ad14) XY Žádost o pronájem koupaliště
Návrh usnesení 14/52/2018
RO souhlasí s pronájmem koupaliště po dohodě s provozovatelem.
Usnesení bylo přijato.
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Ad15) Žádost XY
Žádá o umístění dřevěné zástěny na předzahrádce mezi rodinnými domy Vlachovice
RO souhlasí s umístěním dřevěné zástěny na předzahrádce mezi RD č.p. 227 a čp. 228. Z důvodu
problémů se sousedy.
Návrh usnesení 15/52/2018
RO souhlasí s umístěním dřevěné zástěny na předzahrádce mezi rodinnými domy Vlachovice
č.p. 227 a čp. 228.
Usnesení bylo přijato.
Ad 16) XY Žádá o poskytnutí obecního bytu.
Návrh usnesení 16/52/2018
RO souhlasí se žádostí o poskytnutí obecního bytu.
Usnesení bylo přijato.
17) Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ Vlachovice, výzva zaměstnanců ZŠ Vlachovice
RO Vlachovice se zabývala vyjádřením zaměstnanců ZŠ Vlachovice a školské rady, která podporuje
současného ředitele ZŠ Vlachovice a žádá RO Vlachovice, aby se konkurz neuskutečnil. Konkurz na
ředitele ZŠ a MŠ Vlachovice by byl vyhlášen dle zákona 561/2004 sb. O možnosti vyhlášení konkurzu
z důvodu ukončení šestiletého výkonu práce na pracovním místě ředitele školy, nebo školského
zařízení.
RO Vlachovice se rozhodla vyzvat tímto ředitele ZŠ Vlachovice a MŠ Vlachovice k vypracování
studie, která by se měla zabývat jejich návrhem a vizí směřování jejich spravovaného školského
zařízení v následujících šesti letech. Ve studii by mělo být představeno směřování školy/ školky,
učitelský sbor, navrhované projekty, úpravy, návrhy spolupráce obou dvou zařízení, spolupráce
obcí a s občany a návrh financování zařízení.

Po řediteli ZŠ Vlachovice, Mgr. Petru Daňkovi mimo uvedené žádáme o vysvětlení:
-

Co ZŠ Vlachovice konkrétními body zlepší, aby měla škola dostatek žáků.
Úvahu nad tím, proč některé děti z naší obce si vybrali jiné školní zařízení, včetně návrhů
řešení.
Žádáme vysvětlení, proč se ředitel ZŠ Vlachovice zúčastnil v roce 2017 výběrového řízení na
post ředitele ZŠ Horní Lideč a neinformoval o tomto kroku vedení obce ani učitelský sbor.
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Po ředitelce MŠ Vlachovice Mgr. Haně Sporkové, mimo uvedené žádáme o vysvětlení:
Žádáme vysvětlení důvodu účasti ve výběrovém řízení na post ředitele ZŠ Horní Lideč v roce 2017

Jednání RO ukončeno v 22:30 hod.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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