OBEC VLACHOVICE
Zápis usnesení č. 8/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 15. 7. 2015
zahájení:
18.00 hodin
přítomni:
Bc. Jan Petr, Marie Peňázová, Zdeněk Petr, Roman Hančík, Ing. Zdeňka Hrušková
omluven:
hosté:
ukončení:
19.45 hodin
Jednání vedl starosta obce Bc. Jan Petr.
1Program
1. Informace starosty
2. Operativní řešení problémů
3. Bioodpad.
4. Námitky, připomínky
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se: 0

1. Kanalizace

!!!!!!!!!!! NESPLACHUJTE DO KANALIZACE HADRY NA PODLAHU, VLHČENÉ
KAPESNÍČKY, PONOŽKY A VŠE CO TAM NEPATŘÍ!!!!!!!!!!
Tyto věci se namotají na čerpadla a tím se vyřadí z provozu a čerpadla se musí ručně vyčistit.
Dodržujte podmínky provozu kanalizace, stojí to zbytečně peníze.
Zastupitelstvo obce děkuje p. Havlíkovi ml za správu a obsluhu čerpacích jímek.
2. Přívěs za auto.
Přívěs za auto je již v provozu, možno zapůjčit u paní Peňázové, včetně všech dokladů.
Půjčovné je 100,- Kč / den.
3. Vodoměry .
Ke konci června byly zaplombovány a odečteny vodoměry.

4. Kontejnery.
Obecní zastupitelstvo schválilo:
a) zakoupení 1 ks kontejneru na plasty (2 kontejnery jsou nedostačující, odpad se
povaluje okolo a nevypadá to hezky)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
b) zapůjčení 2 ks kontejnerů na bioodpad od TS služby a.s. Nové Město na Moravě.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

5. Požární nádrž.
Starosta obce ukládá SDH Vlachovice vyčištění požární nádrže. Hasiči by měli vyčerpat vodu,
vyčistit stěny a zabetonovat propustky. Po napuštění vody bude zapotřebí provádět
pravidelnou údržbu a zajistit únik živočichů z nádrže.
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6. Cesta k Pegasu.
Obec Vlachovice obdržela výzvu k nápravě komunikace vedoucí k rekreačnímu středisku
PEGAS. Jako dočasné řešení rozhodlo obecní zastupitelstvo o umístění značek upozorňující
na nerovnost v komunikaci a doporučenou rychlost, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku.
Samotná oprava bude realizována po nalezení vhodného řešení.
7. Ochrana pro čerpací jímky.
OZ schválilo nákup a realizaci zásuvek, proudových chráničů a přepěťových ochran na
všechny čerpací jímky.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
8. Probíhající projekty.
Pergola:
- vybudována a vydlážděná plocha pod pergolu
Obecní zastupitelstvo děkuje za přípravu a realizaci.
Dětské hřiště:
- objednány první prvky vybrané maminkami dětí
- proběhne schůzka na opravu plotu a výrobu vstupních branek
Víceúčelové hřiště:
- rozvoz a urovnání hrací plochy
Požární nádrž:
- viz bod 5
Obecní rozhlas:
- anketa ukončena
Lavičky:
- oprava zatím nerealizována

Termín dalšího zasedání obecního zastupitelstva je 12. 8. 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 16. 7. 2015
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík ..................................... dne: ..........................................

Starosta:

Zdeněk Petr

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

Bc. Jan Petr

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