OBEC VLACHOVICE
Zápis usnesení č. 3/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 25. 2. 2015
zahájení:
18.00 hodin
přítomni:
Bc. Jan Petr, Marie Peňázová, Ing. Zdeňka Hrušková, Zdeněk Petr, Roman Hančík
omluven:
hosté:
ukončení:
19.50 hodin
Jednání vedl starosta obce Bc. Jan Petr.
1. Kanalizace
Od 1. 3. 2015 bude navýšen poplatek za užívání kanalizace (stočné) na 40 Kč za m3 a to z
důvodů
- Podhodnocení ceny při prvotní kalkulaci (provoz ukazuje, že původní cena 30 Kč
zdaleka nepokryje provoz)
- Náročný provoz (čerpání na Tři Studně)
- Balastní voda (i přesto, že byla různými opatřeními snížena na čtvrtinu hodnoty
z minulého roku
Opatření do budoucna
- Další hledání přítoků balastní vody do řádu (kontrola šachet, větev u hotelu Pavla,…)
- Efektivnější řešení údržby a oprav čerpadel
o Na dohodu bude řešit aktuální a běžné problémy pan J. H.
o Případnou asistenci poskytne zaměstnanec obce Tři Studně
- Spoluúčast občanů při dodržování základních pravidel užívání kanalizace – hlavně
nevlévat oleje a nevhazovat vlhčené kapesníky
- Další opatření související s provozem a fungováním kanalizace (vlastní zabezpečení
služeb)
- V těchto dnech je prováděna kontrola šachet v obci a to v noci a při dešti
- Obec dále plánuje za pomocí odborných metod prověřovat těsnost systému a
případná napojení dešťových svodů do kanalizace. Případní hříšníci budou poté
vyzváni k finanční kompenzaci.
- Na základě nátoku balastní vody bude podána reklamační stížnost na zhotovitele
kanalizačního řádu
2. Žádosti
Zastupitelstvo obce projednalo žádosti o pokácení smrků pana P. K. a pana P. Z. v chatové
oblasti u Penzionu Pegas. Při silném větru smrky ohrožují zdraví osob a majetek v okolí.
Zastupitelstvo obce tyto žádosti schválilo a povoluje tyto smrky pokácet.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Dále projednalo žádost pana R.H. o pokácení stromu, který je napadený a ohrožuje zdraví
osob a majetek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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3. Ukazatel rychlosti
Obecní zastupitelstvo schválilo nákup ukazatele okamžité rychlosti s dodatkem „Zpomal“.
Ukazatel rychlosti bude nainstalován na stranu obce od Třech Studní.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení bylo schváleno.

5. Dětské hřiště.
Starosta informoval zastupitelé, že byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci dětského
hřiště. Výsledek o získání dotace bude znám přibližně v měsíci květnu. Projekt na tuto
rekonstrukci bude stát obec 2 800,00 Kč.

6. Nákupy restaurace
Obecní zastupitelstvo schvaluje, že nákupy spotřebního zboží si každý nájemce restaurace
bude hradit sám. Obec Vlachovice se tedy nebude finančně podílet na chodu restaurace.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

7. Upozornění
Na základě upozornění pana V.D. se bude obecní zastupitelstvo zabývat stavem nově
položeného povrchu cesty za čekárnou. Bude vyvoláno jednání s dodavatelskou firmou.
Termín dalšího zasedání obecního zastupitelstva je 25. 3. 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 2. 2015
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík ..................................... dne: ..........................................

Starosta:

Zdeněk Petr

..................................... dne: ..........................................

Bc. Jan Petr

..................................... dne: ..........................................

Strana 2/2

