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RO souhlasí s uzavřením pracovního poměru na dobu
určitou s XY od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.
RO souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 10 000 Kč pro
Nemocnici Milosrdných bratří Vizovice.
RO souhlasí se zvýšením nájmů na bytovce Vlachovice
245.
RO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na bydlení v
bytovce č. 245 s XY od 1. 7. 2020 na dobu trvání pracovní
smlouvy v MŠ Vlachovice.
RO souhlasí s vytvořením pracovního místa od 1. 3. 2020
pro XY na projekt PDU.

•

o
o

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Vlachovice
č. 05/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.
02/2015 o zákazu používání zábavné pyrotechniky ze dne
30. 3. 2015

•

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Vlachovice
č. 01/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, tříděním, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
Obce Vlachovice

•

•

•

ZO schvaluje Návrh rozpočtu ZŠ Vlachovice, příspěvkové
organizace
o náklady
14 610 000 Kč
o výnosy
14 610 000 Kč

•

ZO schvaluje Návrh rozpočtu MŠ Vlachovice, příspěvková
organizace
o náklady
6 925 000 Kč
o výnosy
6 925 000 Kč

•

ZO schvaluje Rozpočtové provizorium pro rok 2020
o příjmy
39 530 000 Kč
o výdaje
38 808 300 Kč

•

ZO schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s KB

•

ZO schvaluje

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Vlachovice
č. 02/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, tříděním, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

o

•

•

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Vlachovice
č. 03/2019 o místním poplatku za využívání veřejného
prostranství
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Vlachovice
č. 04/2019 o místním poplatku ze psů
ZO schvaluje uzavření Dohody o společném postupu
přípravy a realizaci stavby „Silnice II/494: VlachoviceVrbětice“ č. SML/0784/19

o

zmírnění kůrovcové kalamity
IROP – ZŠ Vlachovice – učebna
na sociální bydlení

446 725 Kč
1 671 472 Kč
6 810 122 Kč

nákup pozemků pod komunikací v části Řadovky
č. 3829/9, 3829/8, 3829/9, 3829/10 a 3829/13
v k. ú. Vlachovice, cena 100 Kč/m2
nákup pozemku č. 1319 v k. ú. Vlachovice za
cenu 20 Kč/m2
směnu pozemku č. 2809 v k. ú. Vrbětice za část
obecního pozemku p. č. 2784/1 v k. ú. Vrbětice
– zveřejnění záměru

•

ZO schvaluje prodej části pozemků č. 1968/7 a 1968/8 v k.
ú. Vlachovice za částku 100 Kč/m2

•

ZO schvaluje směnu stavebního pozemku č. 1/3 v k. ú.
Vrbětice za částku 100 Kč/m2 za části obecních pozemků
č. 1873/4 a 2749 v k. ú. Vrbětice za částku 20 Kč/m2

•

ZO schvaluje směnu části pozemků č. 3271/1, 3271/2 a
3268 za částku 80 Kč/m2 za obecní pozemky č. 3295, 3296
a části pozemku 3293/2, 3289/4, 3287 v k. ú. Vlachovice
za částku 80 Kč/m2; v případě, že na některých
z předmětných obecních pozemků vázne právo třetí

ZO Vlachovice schvaluje přijetí dotace:
o
o
o

6 587 981,20 Kč
3 155 426,00 Kč

Změna stavu krátkodobých prostředků – 3 432 555,20 Kč

o
•

příjmy
výdaje

•
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www.vlachovice.cz
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019
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osoby k nemovité věci, bude směnná smlouva uzavřena
pouze k části obecních pozemků

Obecně závazná vyhláška Obce Vlachovice č. 4/2016
platná od 1. 1. 2020

•

•

ZO schvaluje prodej části pozemku 2784/1 v k. ú. Vrbětice
za částku 20 Kč/m2; při geometrickém zaměření nutná
přítomnost zástupce obce; ZO schvaluje odložení prodeje
pozemku 84/3 v k. ú. Vrbětice, proběhne zaměření
pozemku z důvodu kolaudace vodovodního řádu a
kanalizace
ZO schvaluje směnu části pozemků č. 318/7, 318/9,
318/10 a 318/11 v k. ú. Vlachovice, č. 2817/13, 2817/14,
2817/15 a 2817/16, dále pozemek č. 2814/14 v k. ú.
Vrbětice za částku 5 Kč/m2 za část obecního pozemku č.
1860/2 v k. ú. Vrbětice za 5 Kč/m2

•

ZO schvaluje prodej části obecního pozemku č. 3868/1
v k. ú. Vlachovice za částku 20 Kč/m2

•

ZO schvaluje směnu části obecních pozemků č. 3237/3 a
3237/4 za částku 7 Kč/m2 za pozemek č. 3236/3 v k. ú.
Vlachovice za částku 100 Kč/m2

•

ZO schvaluje směnu části obecního pozemku č. 3257/1
v k. ú. Vlachovice za části pozemků č. 3312/1, 3312/2 a
3312/3 v k. ú. Vlachovice dle znaleckého posudku

•

ZO schvaluje směnu pozemku č. 876/17 v k. ú. Vlachovice
za částku 100 Kč/m2 za části obecního pozemku č.
3870/15 v k. ú. Vlachovice za částku 20 Kč/m2 – nebo celý
pozemek p. 3870/15 i s věcným břemenem.

Sazba poplatku ze psa za kalendářní rok činí: 150,- Kč za každého
psa.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného
kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci,
kdy poplatková povinnosti vznikla.
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa:
-

-

osoba nevidomá
osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby
(pobírající příspěvek na péči)
osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
těchto osob
osoba provozující útulek pro zvířata
osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa.

Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě
do 15 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro
osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou
nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

POPLATEK ZA SVOZ ODPADU
PRÁCE V OBCI V LEDEN 2020
Obecně závazná vyhláška Obce Vlachovice č. 02/2019
Minulý měsíc nebyl příliš bohatý na sněhové srážky, více jsme
zajišťovali údržbu a posyp chodníků proti uklouznutí. Stále nejvíce
času věnujeme těžbě smrkových stromů napadených kůrovcem, a
to v lokalitě Mladý háj a Starý háj. V lokalitě SEČ provádí těžbu
Lukáš Ocelík, v lednu zde vytěžil dalších 140 m3 napadených
stromů. Zde naši zaměstnanci prováděli pálení klestí po těžbě.

platná od 1. 1. 2020
Poplatníkem je:
-

fyzická osoba (FO) přihlášená v obci

-

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická
osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu

-

fyzická osoba, která pobývá na území obce po dobu
delší než 3 měsíce.

Zahájili jsme zapisování spotřeby vody v domácnostech, tímto vás
žádáme o zpřístupnění vodoměrů pro zápis.
Ladislav Obadal, místostarosta

POPLATEK ZE PSA

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku (obci) vznik své
poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
povinnost platit poplatek vznikla, stejně tak je povinen do 15
dnů ohlásit případnou změnu v údajích uvedených
v ohlášení.
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Sazba poplatku činí 420,- Kč za kalendářní rok a je tvořena:
-

100,- za kalendářní rok a
320 za kalendářní rok. Tato částky je stanovena na
základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu (NKO) za poplatníka a rok.

Skutečné náklady za rok 2018 na sběr a svoz NKO činily
500 359,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 500 359,- Kč děleno 1558 (1479 počet přihlášených
osob v obci + 79 počet staveb určených k individuální
rekreaci, bytů a domů, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba) = 321,- Kč. Z této částky je stanovena sazba
poplatku ve výši 320,- Kč.

INFORMACE Z MATRIKY – PROSINEC 2019
Přihlášeno: 3, odhlášeno: 2, narození: 0, úmrtí: 0
Z důvodu oznamovacích změn, které nastaly v matriční a evidenční
agendě, prosíme občany, u kterých nastala v rodině matriční
událost, tj. narození dítěte, uzavření manželství, úmrtí, aby tuto
skutečnost nahlásili v kanceláři OÚ (na matrice) a současně
předložili i příslušný matriční doklad. Fotografie narozených dětí
nebo informace do rubriky Vzpomínáme, Výročí můžete
odevzdávat v kanceláři OÚ Vlachovice nebo posílejte na e-mail:
obec@vlachovice.cz nebo zpravodajvlachovice@seznam.cz.
Jarmila Zvonková, matrikářka, tel. č. 577 324 026

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.
března příslušného kalendářního roku.

ZAJÍMAVOSTI Z MATRIKY V ROCE 2019

Počet obyvatel k 31. 12. 2019
-

celkem

1485

o

Vlachovice

o

Vrbětice

o

dospělých

o

dětí do 18 let

1129
356
1261
224

Věkový průměr 38,57 let.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti, je
poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
nastala.

V roce 2019 se do obce přistěhovalo 25 občanů, odstěhovalo se jich
24.

Od poplatku jsou osvobozeny:

Bylo uzavřeno 7 sňatků, z toho 5 církevních a 2 civilní.

-

-

-

osoby mladší jednoho roku věku
osoby v obci v nedostupných lokalitách – č. p. 169
FO hlášeny k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, po
rušení místa trvalého pobytu, jejichž pobyt je
neznámý
osoby přihlášené v obci, které se minimálně po
dobu 9 kalendářních měsíců nezdržují na území
obce
osoby s těžkým zdravotním postižením – držitelé
průkazu ZTP/P.

Úleva ve výši 210,- Kč se poskytuje:
-

-

dětem od 1 do 15 let věku včetně
studentům denního studia ve věku 15-26 let
přihlášených v obci studujícím a ubytovaným
v místě studia
osobám přihlášeným obci ve věku 70 let včetně a
více.

Změnu bydliště v rámci obce provedlo 7 občanů.

Narodilo se 14 dětí, z toho 8 děvčat a 6 chlapců.
Zemřelo 10 občanů, z toho 5 žen a 5 mužů.

VZPOMÍNKA
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Mezi zdařilé akce 1. pololetí patří „Zahrada na podzim“, tradiční
„Drakiáda“ a „Martinské slavnosti“, adventní dílny, „Mikulášská
nadílka“, „Vánoční koncert ZUŠ“, vánoční besídky, divadla v MŠ aj.

ZE ŽIVOTA V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Vážení a milí spoluobčané,
než jsme se nadáli, už je za námi 1. pololetí školního roku 20192020. Je čas ohlédnout se, jaké změny a události ovlivnily činnost
naší mateřské školy a co plánujeme na rok 2020.
I v tomto školním roce je kapacita naší mateřské školy naplněna
převážně dětmi z naší obce a dále dětmi z Křekova, Bohuslavic nad
Vláří a Lipové. Děti se vzdělávají ve třech třídách.
Děti ve věku 3–4 roky ve třídě Berušek, děti ve věku převážně 4–5
let ve třídě Sluníček a děti ve třídě Rybiček jsou převážně ve věku
5–6 let. Z počtu 74 dětí se 30 dětí připravuje na vstup do 1. třídy
základní školy.
V letošním školním roce 2019–2020 tvoří pedagogický kolektiv paní
učitelky Ivana Šimoníková, Bc. Klára Šmatlová, Natálie Obadalová,
Denisa Belžíková, Anna Švachová, Mgr. Hana Sporková a nová
posila do třídy Rybiček Ivana Burdová.
Během letních prázdnin vystřídala paní školnici Jarmilu Drábikovou
paní Pavlína Obadalová.
Chtěla bych paní Jarmile Drábikové ještě jednou poděkovat za její
dlouholetou práci pro děti a mateřskou školu, za její obětavost,
ochotu a spolehlivost.
V loňském roce proběhlo v mateřské škole šetření Krajskou
hygienickou stanicí ve Zlíně v dodržování pestrosti jídelníčku a v
dodržování množství doporučených potravin především ovoce,
zeleniny, luštěnin, mléčných výrobků, ryb a masa. Za výborné
výsledky děkuji svým spolehlivým kuchařkám paní Anně Vašičkové
a paní Jarmile Šánkové.
Od začátku září 2019 se kolektiv mateřské školy zapojil do projektu
financovaného z Operačního projektu Výzkum, vývoj a vzdělávání
výzvou tzv. „Šablony II“ - „Barevné vzdělávání II“. Díky tomuto
projektu jsme posílili náš pracovní tým o školního asistenta – paní
Anetu Poláškovou.
Tento projekt navíc umožní další vzdělávání pedagogických
pracovníků nejen v oblasti polytechnického vzdělávání, ale podpoří
výměnu zkušeností s jinými školami, podpoří projektové vzdělávání
dětí ve škole i mimo školu, podpoří spolupráci s rodiči a širokou
veřejností.
Další
dva
projekty, do
kterých
jsme
se
zapojili je
„Malá
technická
univerzita“
a
projekt
„Cvičíme se
zvířátky“.
Oba
jsou
zaměřeny na podporu vzdělávání dětí.

V únoru máme naplánovaný „Putovní festival IQ play na Zlínském
zámku“, který je ukázkou technického vzdělávání dětí, které začíná
hrou s „chytrými“ hračkami. Ty podporují u dětí kreativitu,
představivost, logické myšlení a jemnou motoriku.
Plánujeme i další projektový den v Hostětíně zaměřený na ekologii,
výlet do KOVOZOO ve Starém Městě, další lekce Malé technické
univerzity, ale i naše tradiční akce „Karneval“, velikonoční dílny,
„Den Země“, „Studánky“, Den matek“, „Den dětí“, koncerty a
divadla v MŠ a mnoho dalších aktivit.
Mimo
aktivity
s dětmi
bychom
chtěli ze skladu
hraček
vytvořit
malou
polytechnickou
učebnu
s keramickou pecí.
Učebna
bude
především
prostorem
pro
pracovní
činnosti
dětí s hlínou, vodou,
dřevem a jiným
přírodním
materiálem.
Část
finančních
prostředků
z projektu „Šablony II“ – „Barevné vzdělávání II“ bychom rádi využili
na její vybavení.
Doufám, že se nám v realizaci našich plánů bude dařit. Těšíme se na
spolupráci nejen s rodiči, s obcí, ale i s Vámi se všemi.
.
Mgr. Hana Sporková, ředitelka MŠ Vlachovice

V letošním školním roce jsme se zapojili i do
programu „Malá technická univerzita".

Tento vzdělávací
program
pořádá
Zlínský kraj v rámci
Implementace
Krajského akčního
plánu
rozvoje
vzdělávání
pro
území
Zlínského
kraje.
Projekt
hravou
formou vzbuzuje zájem dětí o technické obory, pěstuje jejich vztah
k reálnému světu. Rozvíjí a podporuje u dětí prostorovou
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představivost, logické myšlení, komunikační dovednosti a
spolupráci. Je realizován lektory přímo ve třídách naší mateřské
školy, a to ve Sluníčkách a Rybičkách. Lektoři využívají názorné
ukázky, pomůcky a množství stavebnic. Tím děti vždy zaujmou a
zadané činnosti je moc baví.
Témata Malé technické univerzity STAVITEL MĚSTA, MALÝ
ARCHITEKT, MALÝ INŽENÝR, MALÝ PROJEKTANT, STAVITEL MOSTŮ,
STAVITEL VĚŽÍ, MALÝ VODOHOSPODÁŘ, MALÝ ENERGETIK, MALÝ
ZPRACOVATEL ODPADŮ, MALÝ ARCHEOLOG, MALÝ ROPAŘ
proběhly v 1. pololetí a témata MALÝ PLYNÁRNÍK, VSTUPUJEME DO
DIGITÁLNÍHO SVĚTA I, II, III proběhnou v měsíci únoru, kdy tento
projekt bude ukončen.
kolektiv MŠ Vlachovice

sokolské, s názvem „Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“ se
kterým bych Vás ráda seznámila.
Cílem
projektu
je
podpořit
zájem
o
sportování, ale také
vedení
k týmové
spolupráci, a hlavně
radosti ze splnění úkolů
a dovedností jak u
jednotlivce, tak i ve
skupině. Není záměrem,
aby
děti
vzájemně
soutěžily,
protože
nechceme
vyvolat
stresující situaci pro děti
méně zdatné. Motivací
pro děti jsou zvířátka,
která je budou provázet
v rámci jednotlivých činností. Zvířátka jdou do světa, otevírají
dětem pomyslná vrátka a seznamují je s jednotlivými pohybovými a
rozumovými aktivitami. Obsahem projektu je široká škála činností.
Skládají se jak z procvičování a zdokonalování přirozených
pohybových schopností (chůze, běh, skoky, házení, chytání), tak ze
základů cvičení na nářadích či s náčiním. Rozšířením pohybových
aktivit jsou činnosti rozumové, kterými cvičební jednotku
doplňujeme. Doufáme, že po dokončení projektu zůstane v dětech
spousta radosti nejenom z pohybu, ale i z prožitých chvil v dětském
kolektivu. Významnou motivací k pohybovým aktivitám je
bezesporu podpora ze strany rodičů, pokud chybí, má dítě menší
možnost na začlenění pohybových aktivit do budoucího života.
Ivana Šimoníková, učitelka MŠ

TĚLESNÁ VÝCHOVA V MŠ

ČINNOST KRPŠ

Pohyb je přirozenou
součástí dítěte již od
raného
věku.
Současný
způsob
života přináší málo
příležitostí k pohybu.
A jsme to právě my
rodiče,
kteří
se
snažíme svým dětem
všechno co nejvíce
usnadnit, ulehčit a
brzdíme tak jejich
přirozený pohybový
vývoj.
Děti
bez
pohybových
a
praktických zkušeností se často potýkají s problémy řešení
základních úkolů v mateřské i základní škole, které my dospělí
obvykle vnímáme jako jednoduché a samozřejmé. Méně obratné
děti jsou často terčem posměchu a zůstávají mimo dětskou
skupinu. V naší mateřské škole klademe velký důraz na tělesnou
zdatnost a pohybovou obratnost. V letošním roce jsme se nad
rámec běžných pohybových aktivit zapojili do projektu České obce

V sobotu 25. 1. 2020 se konal tradiční Rodičovský ples, který
pořádal spolek Klub rodičů a přátel ZŠ a MŠ.

Zaplněný kulturní dům mohl být svědkem povedené a nápadité
polonézy v podání žáků 9. třídy s výpomocí třídy osmé.
Pravidelně se snažíme hudební produkci obměňovat, aby se
návštěvníci měli na co těšit. Proto letos poprvé u nás hrála kapela
Vivian band, která sklidila nejednu pochvalu a uznání a postarala se
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o skvělou atmosféru plesu. V pekle ji doplňovala cimbálová muzika
VINCÚCH, která v obležení posluchačů, zpěváků i tanečníků
vydržela hrát do třetí hodiny ranní!!!

Mnoho lidí má spojeno původní SRPŠ, nyní KRPŠ, pouze s vybíráním
poplatků od rodičů. I díky legislativě se sdružení nedávno
přetransformovalo na zapsaný spolek, vyřídili jsme živnosti a
rozšířili své působení i na děti v mateřské škole. Můžeme tak ještě
efektivněji podporovat různé aktivity dětí a ušetřit peníze rodičům.
Finance se se snažíme spravedlivě rozdělovat mezi základní a
mateřskou školu a také jednotlivé třídy. V loňském roce jsme
přispěli nebo plně uhradili například knihy, plavání, divadelní
představení, stojany na výkresy, výukové hry, adaptační kurzy, výlet
do Prahy, Valašskou sportovní ligu, lyžařský kurz, hračky do školní
družiny, dětský hrad, koně na sv. Martina, skřítkovou noc, doprava
autobusy a další. Celkově za rok 2019 to bylo rekordních 89103 Kč
pro děti ZŠ a 44 132 Kč pro děti MŠ!!

To by ovšem
nebylo možné
bez
velké
pomoci rodičů
a také přátel,
kterým děti už
dávno
odrostly.
Ve
volném čase a
zadarmo
ochotně pomáhají především s plesem, který je organizačně
náročný. Někteří nechají nemocné děti doma a přijdou pomoct, jiní
sami hledají a oslovují další nové sponzory. Všem za to moc děkuji a
jsem rád, že tak společně můžeme vytvářet něco pro děti. Rád bych
poděkoval obci Vlachovice, základní a mateřské škole, sponzorům a
dobrodincům a také vám všem, kteří přicházíte na ples prožít
příjemný večer…
Ing. Pavel Šimoník, předseda spolku
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