OBEC VLACHOVICE
Zápis usnesení č. 4/2015
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 25. 3. 2015
zahájení:
18.00 hodin
přítomni:
Bc. Jan Petr, Marie Peňázová, Ing. Zdeňka Hrušková, Zdeněk Petr, Roman Hančík
omluven:
hosté:
M. Mach
ukončení:
19.20 hodin
Jednání vedl starosta obce Bc. Jan Petr.
1. Kanalizace
- Dne 4.4. 2015 se koná schůzka s majiteli chat a rekreačních objektů v rekreační oblasti
u Medlova. Předmětem bude odkanalizování větve u Pegasu. Schůzky se zúčastní
také zástupci MěÚ Nové Město na Moravě.
- Obec obdržela cenovou nabídku na pomocné jeřábky do čerpacích jímek č. 2 a č. 3.
Jeřábky budou sloužit pro bezpečné údržbu čerpadel v jímkách.
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 byla podána reklamační stížnost na zhotovitele
kanalizačního řádu
2. Žádosti
Zastupitelstvo obce projednalo žádosti o pokácení jasanu pana I. P. Jasan má trhlinu, která se
neustále zvětšuje. Hrozí nebezpečí rozlomení, které ohrozí 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 K.D. o pokácení 5 smrků, které zastiňují sousedův pozemek a
způsobují vlhkost na sousedově domu a dále ohrožují zdraví osob a majetek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
3. Dřevo
Obecní zastupitelstvo nabízí bukové dřevo za 1 100,- Kč + DPH / m3. V ceně je i dovoz.
Dále nabízí odřezané bukové větve za vyčištění a uklizení. Zájemci se mohou hlásit na
obecním úřadě.
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4. Cyklistické závody
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Obce Ruda o vydání stanoviska k povolení zvláštnímu
užívání silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací pro akci 14. ročník cyklistického závodu
Zlaté kolo Vysočiny, který se bude konat 20. června 2015. Zastupitelstvo obce nemá námitek.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Přívěs za auto.
Obecní zastupitelstvo schválilo návrh na zakoupení přívěsu za auto, který bude sloužit při
údržbě obce a pro mobilitu SDH Vlachovice. Přívěs bude zakoupen od firmy VEZEKO Velké
Meziříčí. Bude určena zodpovědná osoba, která se bude o přívěs starat.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Bioodpad.
Na základě povinnosti vytvořit podmínky pro likvidaci bioodpadu, nabízí obec tyto možnosti:
- odvoz na sběrný dvůr Tři Studně
- odvoz firmou ODAS.
o zájemci si zakoupí popelnici na 240 l (cca 1 200,00 Kč)
o svoz bude probíhat buď 1x 7 dnů nebo 1x 14 dnů
o cena za likvidaci 1 tuny bioodpadu je 300 Kč + doprava
o více info na OÚ
- kompostování na vlastním pozemku
V nejbližší době bude v obci také umístěna nádoba na likvidaci oleje.
Důrazně žádáme občany, aby neukládali posekanou trávu do lesů.
7. Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic proběhne na tradičním místě. Tímto žádáme občany, aby nevozili
žádný dřevěný odpad (nábytek, police,…) ani bioodpad (listí). Těsně před pálením se ale
bude možné, po předchozí dohodě, dohodnout na případný svoz větví.
Termín dalšího zasedání obecního zastupitelstva je 22. 4. 2015
Zápis byl vyhotoven dne: 30. 3. 2015
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík ..................................... dne: ..........................................

Starosta:

Zdeněk Petr

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

Bc. Jan Petr

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