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Zápis ze schůze Rady obce Vlachovice
konané 13. 6. 2018
č. 58/2018
Zahájení 18:00 hodin
Přítomni:

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

Omluveni:
Hosté:
Ad 1/
Zahájení
Zapisovatel: Radek Fryzelka
a)
Navržení ověřovatelé zápisu:
Další návrhy:
Návrh usnesení 1a/58/2018
Rada obce schvaluje ověřovatelem zápisu schůze RO ze dne 13. 6. 2018 pana Aleše Lysáčka
Usnesení bylo přijato.
b)
Navržený program jednání.
Program:
1. Zahájení
2. Informace týkající se muničního skladu
3. Smlouva s maďarskou obcí Iliny na Den obce
4. XY, Vlachovice, pokračování žádosti
5. XY – Žádost o odkoupení částí pozemků p.č. 573/1, 573/6, v kú Vrbětice,
6. Domov pro seniory Loučka
7. XY připomíná podání žádosti o půjčku z obecního Fondu bydlení.
8. XY, Vlachovice – pokračování žádosti
9. XY – bude na ni podána výzva o vyjádření.
10. Žádost manželé XY, Vlachovice

Návrh usnesení 1b/58/2018
Rada obce schvaluje navržený program jednání.
Usnesení bylo přijato.
Ad2) Informace týkající se muničního skladu
Policie si stěžuje, že jim území muničních skladů někdo narušuje pomocí dronů. Bude zjištěno více
podrobností.
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Ad3) Smlouva s maďarskou obcí Iliny na Den obce
Návrh usnesení 3/58/2018
RO schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s maďarskou obcí Iliny

Usnesení bylo přijato.

Ad4) XY, Vlachovice, pokračování žádosti
Návrh usnesení 4/57/2018
RO se opět zabývala Vaší stížností a jelikož nedošlo ke splnění dohody v tom, že jsme nenašli
společného odborníka, který by posoudil stavbu - určí statika Obec Vlachovice, který možné
poškození posoudí a na základě tohoto posudku a doporučení bude Obec Vlachovice
postupovat dále.

Usnesení bylo přijato.
Ad5) XY – Žádost o odkoupení částí pozemků p.č. 573/1, 573/6, v kú Vrbětice,
Změnou katastrálních map při digitalizaci pozemků došlo k situaci, kdy část jejich domu a zahrady
leží na obecním pozemku.
Návrh usnesení 5/57/2018
RO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemků p.č. 573/1, 573/6, v kú Vrbětice.

Usnesení bylo přijato.

Ad6) Domov pro seniory Loučka
Návrh usnesení 6/57/2018
RO souhlasí s poskytnutím finanční podpory a uzavření darovací smlouvy ve výši 10000 Kč.

Usnesení bylo přijato.
Ad7) Dana Lišková připomíná podání žádosti o půjčku z obecního Fondu bydlení.
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Bude zařazena do pořadníku.

Ad8) XY, Vlachovice – pokračování žádosti
Návrh usnesení 8/57/2018
1) RO doporučuje ZO revokovat usnesení 9b/22/2017
2) ZO Vlachovice schvaluje zveřejnění směny obecního pozemku 157/2 a části pozemku 3870/4
(předzahrádky žadatele) a části pozemku 186, za pozemek žadatele 3829/7, vše v k.ú
Vlachovice.

Usnesení bylo přijato.
Ad9) XY – bude na ni podána výzva o vyjádření.
Byl jí v minulosti prodán stavební pozemek 1968/3, 2854, 1966 vše v kú Vrbětice
Návrh usnesení 9/57/2018
RO Vlachovice Vás vyzívá, abyste se vyjádřila, jestli stále máte zájem o stavební pozemky,
1968/3, 2854, 1966 vše v kú Vrbětice, u kterých Vám ZO Vlachovice schválilo prodej.
Požadujeme Vaše vyjádření do 26. 9. 2018. V případě, že Obci Vlachovice nebude odpovězeno,
ZO Vlachovice revokuje původní usnesení a nabídne tyto pozemky dalším zájemcům.

Usnesení bylo přijato.

Ad10) Žádost manželé XY, Vlachovice
Žádají o koupi pozemku Návrh usnesení 9/57/2018
Návrh usnesení 10/57/2018
RO doporučuje ZO zveřejnění záměru prodeje pozemků

Usnesení bylo přijato.
Závěr zasedání v 21:30 hod.

………………………………….
ověřovatel
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………………………………….
starosta

………………………………..
místostarosta
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