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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 18. 4. 2018
č. 53/2018
Zahájení 18:00 hodin
Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté: Jarek Kašša
Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy:
Návrh usnesení 1a/53/2018
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 18. 4. 2018 pana Martina Pitruna
Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Informace týkající se muničního skladu
3. Výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka školy v ZŠ Vlachovice a MŠ Vlachovic, host
Jarek Kašša
4. Provoz KD Vlachovice
5. Žádost - záštita nad plánovanou akcí Na kole dětem
6. Doména EU
7. Obchodní smlouva s firmou KVASAR.
8. Žádost občanů ze Strží
9. Žádost manželé XY
10. Žádost XY Vyjádření k žádosti na odstranění oplocení z obecního pozemku
11. Zdeňka XY připomínka k ÚP obce Vlachovice
12. Žádost XY
13. Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Prostějov
14. Žádost XY o pronájem bytu na učitelské bytovce
Návrh usnesení 1b/53/2018
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.
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Ad2) Informace týkající se muničního skladu

Ad3) Výběrové řízení na pozici ředitele ZŠ/MŠ Vlachovice. Host Jarek Kašša
Pan Jarek Kašša přišel RO požádat, aby zvážilo uspořádání výběrového řízení na ředitele MŠ a ZŠ
Vlachovice. Proběhla s ním dále diskuze na téma školství a přijímání dětí do školky. Starosta nově
zjistil, že doposud je nahlášeno, že ve ZK bude dělat konkurz na ředitele ZŠ, nebo MŠ více než 30
škol. Mimo jiné i v Lidečku a Vysokém Poli.
Ad4) Provoz KD Vlachovice
Jsou stále problémy s úředníky ohledně kolaudace KD. Z důvodu, že před lety nebyla podána žádost
o povolení lapolu. Doposud není známo, jestli se podaří všechny náležité dokumenty zajistit do
plánovaného oficiálního otevření restaurace – 29.4. 2018. Pokud jde o restauraci, bylo nutné
z důvodu provozních o normových udělat změny a doplnění (úpravy elektroinstalace, apd.) které
původně nebyli v rozpočtu naplánovány. Stále se hledá kuchař č. 2. Příprava je náročná ve všech
směrech, ale většinou se stíhá.
Návrh usnesení 4/53/2018:
RO schvaluje, aby hlavní zodpovědnost za realizaci projektu, financování, chod a provoz
restaurace měl na starosti Ing. Radek Fryzelka, který vytvořil studii a návrhy provozu a
doposud měl na starosti přípravy.
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.
Ad5) Žádost - záštita nad plánovanou akcí Na kole dětem
Návrh usnesení 5a/53/2018
RO souhlasí s použitím loga na akci na Kole dětem.

Usnesení bylo přijato.

Návrh usnesení 5b/53/2018

RO souhlasí s převzetím záštity na Kole dětem.

Usnesení bylo přijato.
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Návrh usnesení 5b/53/2018
RO opouští od poplatku za použití veřejného prostranství při akci Na kole dětem.
Usnesení bylo přijato.

Ad6) Doména EU
Návrh usnesení 6/53/2018
RO neschvaluje zakoupení domény www.vlachovice.eu.
Usnesení bylo přijato.

Ad7) Obchodní smlouva s firmou KVASAR.
Návrh usnesení 7/53/2018
RO souhlasí s dodatkem č.4/2018 k obchodní smlouvě č. V/0295049, s firmou KVASAR , spol.
s.r.o.
Usnesení bylo přijato.

Ad8) Žádost občanů ze Strží
Žádají obec, aby bylo jednáno s Pavlem Šimoníkem ohledně cesty, která vede přes jeho
pozemek 3257/18. Obecní pozemek se nachází těsně nad toto cestou, je ale v prudkém svahu.
Mají obavu, aby nebyla cesta panem Šimoníkem znepřístupněna.
Návrh usnesení 8/53/2018
Bude jednáno s Pavlem Šimoníkem, ohledně možného řešení.
Usnesení bylo přijato.
Ad9) Žádost manželé XY
Žádají:
1) upravit územní plán obce tak, aby bylo možné posunout značku konec obce VlachoviceVrbětice ve směru na Slavičín, nejlépe na místo na kopci. Kvůli bezpečnosti.
2) Žádají o dokončení chodníku před RD čp. 40 z důvodu bezpečnosti. Jedná se o 12 m.
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3) Návrh na změnu podélného dopravního značení před RD č.p.40 z přerušované na plnou.
4) Navrhují umístění dopravní značky obytná zóna IZ 5a (IP26a) a snížení rychlosti od mostu
k hostinci.
Návrh usnesení 9/53/2018
RO projednala žádost.
Bod č.1 – připomínka k územnímu plánu bude zahrnuta a předána odborníkům k zapracování
do ÚP Vlachovice.
Bod č.2 Žádosti o dokončení chodníku před domem č.p 40 se vyhovuje a bude v tomto roce
chodník zrealizován.
Bod č. 3 a bod č.4 bude konzultován u správce komunikací ZK.
Usnesení bylo přijato.

Ad10) Žádost XY Vyjádření k žádosti na odstranění oplocení z obecního pozemku.
Návrh usnesení 10/53/2018
RO projednala Vaši žádost. Původní stanovisko obce ke směně a prodeji pozemků je stále
platné.
Usnesení bylo přijato.

Ad11) XY připomínka k ÚP obce Vlachovice
Podávají připomínku k pozemku parc. č. 29 v kú Vlachovice, aby nebyla provedena změna do
aktualizace územního plánu a tím nebyla převedena na plochu občanského vybavení- veřejná
vybavenost a také aby nebyla novým ÚP. Daná parcela č.29 v kú Vlachovice převedena na plochu
občanského vybavení – komerční zařízení. A to z důvodu znekvalitnění podmínek pro bydlení,
hlučnost a znečištění ŽP.
Návrh usnesení 11/53/2018
RO obce Vlachovice zahrne připomínku mezi ostatní připomínky občanů ke změně ÚP Vlachovice.
Bude posouzeno odborníky i ZO Vlachovice.
Usnesení bylo přijato.

Ad12) Žádost Zdeňka Ščuglíková, Vlachovice 23, o pronájem prodejny na Domě služeb (po
paní Trčkové) za účelem prodeje zboží od 1. 7. 2018.
Návrh usnesení 12/53/2018
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RO projednala Vaši žádost. Z důvodu, že obec Vlachovice uvažuje nad jiným využitím tohoto
prostoru, bude v nejbližší době zváženy všechny možnosti a teprve následně bude rozhodnuto o
případném pronájmu této prodejny.
Usnesení bylo přijato.

Ad13) Žádost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Prostějov.
Žádají o finanční příspěvek.
Návrh usnesení 13/53/2018
RO projednala Vaši žádost. Podporujeme jiné podobné zařízené, které využívají naši občané.
Usnesení bylo přijato.

Ad14) Žádost XY o pronájem bytu na učitelské bytovce
Pracuje v MŠ Vlachovice jako učitelka.
Návrh usnesení 14/53/2018
RO souhlasí s poskytnutím bytu na učitelské bytovce XY. Všechny byty jsou zatím obsazeny, byt
bude poskytnut, až se uvolní.(dle předpokladu ještě v tomto roce 2018).

Usnesení bylo přijato.

RO ukončena v 23:00 hod.

………………………………….
ověřovatel

………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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