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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 15.4.2015
č. 8/2015
Zahájení 17,00 hodin
Přítomni :

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

Omluveni :
Hosté :

-

Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu: Martin Pitrun
Návrh usnesení 1a/8/2015
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu pana Martina Pitruna, schůze RO ze dne 15. 4. 2015
Hlasování : pro 5
proti
Usnesení bylo přijato.

zdržel se 0

0

Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení a program jednání
2. Situace v muničních skladech
3. Žádosti
4. Závěr

Ad 1/Navržený program jednání
Návrh na doplnění programu:
Návrh usnesení 1b/8/2015
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato.
Ad 2) Situace v muničních skladech
Navštívila nás 25.3.firma Bochemie, proběhla schůzka za účasti starostky Valašských Klobouk,
Haluzic a profesora Danielky. Ptali jsme se na dotazy, které trápí Obec Vlachovice a občany. 13.5
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jsme dostali od Bochemie reakci na toto setkání. Bude zveřejněno. Dále starosta informuje o věcech
týkající se muničních skladů, vývoje a poslanecké sněmovny. Všechny důležité informace byly dány
i veřejnosti. Probíhá diskuze nad těmito tématy. RO vytvoří na této RO dotazníkový formulář pro
občany Vlachovic.
Návrh usnesení 2a/8/2015
Ro souhlasí s vytvořením dotazníku pro občany.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení 2b/8/2015
RO bere na vědomí přijatý dopis od Bochemie a opětovně je vyzývá k veřejné debatě společně
se zástupci majitele areálu VTU Slavičín.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Návrh usnesení 2c/8/2015
RO souhlasí s podáním žádosti o úhradu věcné škody podle zákona 239/2000 Sb. V poušální
výši 1000 Kč na obyvatele Vlachovic a Vrbětic za evakuační den.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad 3) Směrnice cestovních náhrad
Jedná se o nutné doplnění směrnice o cestovní náklady.
Návrh usnesení 3/8/2015
RO schvaluje doplnění vnitřní směrnice Obce Vlachovice o cestovní náklady.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad 4) Věcné břemeno pro EON distribuce a.s., č. OT-014330031208/002
Jedná se o přípojku NN pro paní Ševčíkovou, na pozemcích 3788 a 3867/1
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Návrh usnesení 4/8/2015
RO schvaluje věcné břemeno pro Obec Vlachovice v rámci přípojky NN na pozemcích 3788 a
3867/1 pro EON distribuce a.s.

Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad5) Termín mimořádného ZO Vlachovice
Návrh usnesení 5/8/2015
RO navrhuje termín mimořádného ZO na 27. 4. 2015 z důvodu projednání bodu návrhu řešení KD
Vlachovice.
Program ZO:
1. Zahájení
2. Situace v muničních skladech
3. Směrnice cestovních náhrad
4. Věcné břemeno pro EON
5. Termín mimořádného ZO
6. Žádosti
7. Diskuze
8. Závěr
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad 6) Žádost č.j. 164, Marie Kosečková, Vlachovice
Poukazuje již několik let, že z důvodu stavebních prací zpevnění cesty nad jejich domem došlo
k popraskání domu. Žádá o 400000 Kč, za údajné poškození a znehodnocení její chalupy
č.11.příčinou je údajné udělání cesty k Rakům. Již před lety byl vypracován odborný posudek, na
místě se setkali odborníci a dle nich, byl tento stav již před uděláním cesty k Rakům.
Návrh usnesení 6a/8/2015
RO nesouhlasí s žádostí Marie Kosečkové o náhradu ve výši 400000 Kč, bude se s ní opět
zabývat za přítomnosti odborníků.
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Ad 6b) Žádost č. j. 178, Vaclovi,Vrbětice 40
Žádají o přemístění dopravního značení, konkrétně posunutí značky “ konec obce“ směrem od
našeho domu k Bohuslavicím ( na horizont min. o 100 m), řidiči zde nedodržují rychlost.
Návrh usnesení 6b/8/2015
RO souhlasí s žádostí o přemístění dopravního značení „konec obce“ směrem k Bohuslavicím
zhruba o 100 m. Obec postoupí žádost kompetentním orgánům.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato
Ad 6c) Žádost č. j. 160 Pavel Matúšú - Žádost o odkoupení obecního pozemku 3257/13.
Návrh usnesení 6c/8/2015
Žádost č.j. 160 o odkoupení obecního pozemku 3257/13 byla zaregistrována a byl zveřejněný
záměr prodeje.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad 6d) Žádost č. j. 187 od Jiřího Obadala - Žádost o odkoupení obecního pozemku 3257/13
Návrh usnesení 6d/8/2015
Žádost č.j. 187 o odkoupení obecního pozemku 3257/13 byla zaregistrována a byl zveřejněný
záměr prodeje.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad 6e) Oznámení o kácení dřevin č.j.181 WAGNER Slavičín
Firma Wagner Slavičín oznamuje kácení dřevin podél elektrizační soustavy směrem na paseky.
Návrh usnesení 6e/8/2015
RO bere na vědomí kácení dřevin podél elektrizační soustavy , které bude prováděné firmou
Wagner Slavičín.
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Ad 6f) Žádost č.j. 182 o odkoupení pozemku, č.1214 / 9 Štefánková Marcela, Slavičín
Štefánková Marcela je vlastníkem nemovitostí č.74 v obci Vrbětice , která na uvedený pozemek
přímo navazuje.
Návrh usnesení 6f/8/2015
Žádost č.j.182 ohledně odkoupení obecního pozemku č.1214/9 byla zaregistrována a bude
posuzována na schůzi ZO.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato
Ad 6g ) ZŠ Vlachovice žádá o výjimku z počtu žáku
Návrh usnesení 6g/8/2015
RO souhlasí s žádostí ZŠ o udělení výjimky v počtu žáků 150.

Ad 6h) č.j. 180 Hnilová Marie, Vlachovice 134,
Opakovaně žádá o odkoupení obecního pozemku 3257/14, který 50 let měli v užívání.
Návrh usnesení 6h/8/2015
RO souhlasí s žádostí Marie Hnilové, bude zveřejněn záměr prodeje obecního pozemku
3257/14.
Usnesení bylo přijato

Ad 6ch) Žádost č.j. 197 Šimonů Pavel a Iveta, Vlachovice 182.
Žádají do zaevidování mezi uchazeče o stavební pozemek v lokalitě Nivy. A být informováni o
dalším dění v této oblasti.
Návrh usnesení 6ch/8/2015
RO souhlasí se žádostí č.j.197 a zaregistrováním do pořadníku uchazečů o zaevidování mezi
uchazeče o stavební pozemek v lokalitě Nivy.

Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato
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Ad 6i) Žádost č.j. 196 Barbory a Karolíny Ďulíkové, Vlachovice 319
Žádají o letní brigádu v letních měsících, na koupališti.
Návrh usnesení 6i/8/2015
RO bere na vědomí a zaeviduje žadatele o letní brigádu, žádosti č.j. 196, do listu žadatelů.
Výběr brigádníků bude upřesněn.
Ad 6j) Žádost č.j.190, František a Lenka Kolaříkovi, Vlachovice 54
Návrh usnesení 6j/8/2015
RO souhlasí se žádostí č.j.190 a zaregistrování do pořadníku uchazečů o zaevidování mezi
uchazeče o stavební pozemek v lokalitě Nivy.

Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad 6k) Žádost firmy Business Media o poskytnutí informace, ohledně investičního plánu naší
obce.
Návrh usnesení 6k/8/2015
RO bere na vědomí žádost firmy Business media a pošle jim základní informace o projektech
v obci.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato
Ad 6l)
Žádost Radka Fryzelky, č.j. 206
Žádá o souhlas s provedením kanalizace na jeho pozemku 3796/1 a 3313. Dále žádá o souhlas na
napojení na kanalizaci a obecní vodovod, pro Stavební úřad ve Valašských Kloboukách.
Návrh usnesení 6l/8/2015
Rada Obce souhlasí s žádostí č.j.206 Radka Fryzelky. Souhlasí s provedením kanalizace na
jeho pozemcích 3796/1 a 3313 a souhlasí s budoucím napojením na obecní kanalizaci a obecní
vodovod.
Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

1

Usnesení bylo přijato
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Ad 6m) Žádost Jakuba Pavlůska, č.j. 185
Žádá odkoupení obecních pozemků č.3263/1, 3262/1 a 3262/2 v kú Vlachovice. Z důvodu výstavby
RD …
Návrh usnesení 6m/8/2015
RO schvaluje žádost č.j. 185 Jakuba Pavlůska a zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků
č. 3263, č.3263/1, 3262/1 a 3262/2 v kú Vlachovice.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad 6n) Žádost č.j. 184, ing Miroslava Ševčíka
Žádá o odprodej obecního pozemku 3394/7 v kú Vlachovice.
Návrh usnesení 6n/8/2015
RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje části pozemku 3394/7
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad 6o) Žádost č.j. 186 Lukáše Hlavice, Vlachovice 333,
Žádost o poskytnutí půjčky na rekonstrukci RD .
Návrh usnesení 6o/8/2015
RO schvaluje žádost Lukáše Hlavici o zařazení do pořadníku žadatelů Fondu rozvoje bydlení.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad 6p) Žádost č.j. 204, Zdeněk Školek, Vlachovice.
Žádost o poskytnutí půjčky na rekonstrukci RD .
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Návrh usnesení 6p/8/2015
RO schvaluje žádost Zdeňka Školka o zařazení do pořadníku žadatelů Fondu rozvoje bydlení.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad 6q) Žádost č.j. 201, Martina Pitruna
Žádá o pronájem prostoru občerstvení koupaliště a přilehlých prostor z důvodu oslavy a to
v termínu 15 – 16 května 2015.
Návrh usnesení 6q/8/2015
RO schvaluje žádost Martina Pitruna o pronájem prostoru občerstvení koupaliště a přilehlých
prostor z důvodu oslavy a to v termínu 15 – 16 května 2015.
Hlasování : pro

4

proti

0 zdržel se

1

Usnesení bylo přijato

Ad 6t) Žádost Martina a Yvetty Pavelkové, č.j. 200,
Ještě jednou poslal doplněnou žádost o řešení situace spojené s výstavbo spojené s výstavbou
v lokalitě Nivy. Žádá o přehodnocení stanoviska ZO. Stále žádá o odkoupení některých pozemků
v této lokalitě a zamýšlení se, nad posledním domem umístěném nejblíže k lesu a blízko studní.
Návrh usnesení 6t/8/2015
RO rozhodne o žádosti č.j.200, manželů Pavelkových, až po zaměření plánované cesty na
Nivách a projedná s ním jeho žádost osobně.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se

0

Usnesení bylo přijato

Ad 6u) Žádost SK Vlachovice
SK Vlachovice žádají o finanční příspěvek ve výši 300000 Kč na činnost.
Návrh usnesení 6u/8/2015
RO doporučuje ZO schválit finanční příspěvek ve výši 300000 Kč na činnost.
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Ad 6v) Žádost Českého svazu včelařů Vlachovice – Vrbětice
Žádají o finanční příspěvek 20000 Kč na léčení včel, mezistěny.

Návrh usnesení 6v/2015
RO doporučuje ZO schválit finanční příspěvek 20000 Kč Českému svazu včelařů Vlachovice Vrbětice, a to na léčení včel a mezistěny.
Hlasování : pro

5

proti

0 zdržel se 0

Usnesení bylo přijato

6w) Žádost Českého zahrádkářského svazu Vlachovice
Žádost o finanční příspěvek, pro Svaz zahrádkářů, Svaz zahrádkářů, v částce 20000 Kč a možnost získat
řezivo na trámy pro opravu střechy - budovy organizace.
Návrh usnesení 6w/8/2015

RO doporučuje ZO schválit žádost o finanční příspěvek pro Svaz zahrádkářů, v částce 20000
Kč a možnost získat řezivo na trámy pro opravu střechy - budovy organizace.
Hlasování: pro 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Ad 6x) Žádost Občanského sdružení Dokopy č.j. 207
Občanské sdružení DOKOPY, pod jehož „křídly“ existuje i soubor Dokopyjánek, CM Dokopyjan a
Přátelé historie Vlachovska, žádá a prosí o finanční příspěvek na rok 2015 na podpoření jeho aktivit.
Žádají o částku 45000 Kč, ale případně budou rádi i jen za jakýkoliv malý finanční příspěvek.
V rámci žádosti je i finanční hospodaření za rok 2014.
Návrh usnesení 6x/8/2015
RO doporučuje ZO schválit příspěvek O.s Dokopy, a to na jeho kulturní aktivity a projekty a
top ve výši 45000 Kč.
Hlasování: pro 4

proti: 0

zdržel se: 1

Usnesení bylo přijato

Ad 6y) Připomínky občanů ze schránek a z e-mailu.
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Ro obce se zabývala a diskutovala nad připomínkami a dotazy občanů na téma, KD, muničních
skladů atd.
Návrh usnesení 6y/8/2015
Ro bere připomínky a dotazy občanů na vědomí a bude jim odpovězeno ve Vlachovických
listech.

Jednání ukončeno v 22.18 hodin.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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