OBEC VLACHOVICE
Zápis usnesení č. 6/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 20. 5. 2015
zahájení:
18.00 hodin
přítomni:
Bc. Jan Petr, Marie Peňázová, Zdeněk Petr, Roman Hančík
omluven:
Ing. Zdeňka Hrušková
hosté:
ukončení:
19.45 hodin
Jednání vedl starosta obce Bc. Jan Petr.
1. Kanalizace
V rámci pravidelné roční údržby byly vyčištěny čerpací jímky
Upozorňujeme občany, aby do kanalizace nesplachovali hadry, vlhčené kapesníčky a vše co
tam nepatří – vše výše uvedené neúměrně protáhlo a zkomplikovalo čištění
Dodržujte podmínky provozu kanalizace, stojí to zbytečně peníze.
2. Cesta.
Na základě návrhu pana J.O., přispěla obec na opravu obecní komunikace parcel.č. 337
v k.ú.Vlachovice. Navrhovatel zaplatil materiál, obec dopravu.
3. Záměr.
Do záměru o prodloužení nájemní smlouvy na provozování Autokempu Sykovec o 5 let, tj. do
17.6.v 2020 se přihlásila pouze nynější nájemkyně paní V.P..
Zastupitelstvo obce schválilo prodloužení nájemní smlouvy paní V.P. , bude sepsán dodatek
č. 1 k nájemní smlouvě.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

4. Chodník.
Obecní zastupitelstvo souhlasí s odstraněním části chodníků na pozemku manželů R. na
parcele č. 8/3. Po odstranění dlažby bude prostor zatravněn.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Nákup.
Obecní zastupitelstvo schválilo návrh na zakoupení kalového čerpadla. Toto čerpadlo by
mělo sloužit k údržbě čerpacích jímek kanalizace a požární nádrže.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Dále zastupitelstvo obce odsouhlasilo nákup přívěsu za auto, který bude sloužit při údržbě
obce. Zakoupením přívěsu byl pověřen pan místostarosta, který ho zakoupí ve firmě
AGADOS , spol.s.r.o. Velké Meziříčí.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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6. Den dětí.
Oslava dne dětí je plánovaná na sobotu 13.6. 2015 od 14 hodin. Pro děti a rodiče bude
připraven orientační běh a jiné aktivity. Podrobnosti budou upřesněny.
7. SDH.
Družstva SDH Vlachovice mužů i žen se zúčastnila v neděli 10.5. 2015 okrskové soutěže
v Petrovicích.
8. Beseda s občany.
V sobotu 16.5. 2015 proběhla první beseda s občany. Místní měli možnost navrhovat projekty,
které se budou realizovat občanskou svépomocí za podpory obce. Jednotlivé podněty mají
své zodpovědné osoby a termín dokončení. Zápis z besedy se nachází na samostatném
provedení
V nejbližší době se tedy v kooperaci občanů s obcí bude realizovat.
- úprava dětského hřiště (obcí podaný projekt na MMR byl zamítnut)
- úprava terénů okolo restaurace (dorovnání hlínou) restaurace
- oprava laviček na zábavu
- pergola u restaurace
- víceúčelové hřiště
- požární nádrž (vyčištění a zajištění výstupu zvířat z nádrže)
Byl podán návrh pana R.H.: vyčerpat, vyčistit zabetonovat, trvale udržovat, 1x ročně
vypustit a postupně doplňovat z obecních studní
- obecní rozhlas
- Podrobnosti na samostatném zápisu
9. Anketa – obecní rozhlas.
Obecní zastupitelstvo schválilo návrh na vypsání ankety na znovuzřízení obecního rozhlasu.
Anketa bude probíhat od 1.6. do 15.6. 2015. Podrobné informace budou zveřejněny.
Pro: 4
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se: 0

Termín dalšího zasedání obecního zastupitelstva je 17. 6. 2015

OZ

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 5. 2015
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík ..................................... dne: ..........................................

Starosta:

Zdeněk Petr

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

Bc. Jan Petr

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