OBEC VLACHOVICE
Zápis usnesení č. 04/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 25. 4. 2018
zahájení:
17.00 hodin
přítomni:
Bc. Jan Petr, Marie Peňázová, Ing. Zdeňka Hrušková, Zdeněk Petr, Roman Hančík,
omluven:
hosté:
ukončení:
18.45 hodin
Jednání vedl starosta obce Mgr. Jan Petr.
1Program
1. Informace starosty
2. GDPR
3. Rozpočtové opatření
4. Sazebník
5. Kompostéry
6. Zrcadla
7. Žádost SDH NMNM
8. Požární nádrž
9. Auto SDH
10. Námitky, připomínky
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se: 0

1. Informace starosty.
Starosta obce seznámil zastupitele se stavem zaměření pro věcné břemeno na pozemky, kde
vede splašková kanalizace pod hrází rybníka Sykovec. Dále se budou zaměřovat pozemky,
přes které by měl být vybudován chodník vedle hlavní silnice a ještě bude zaměřen les pod ČJ
Vlachovice, aby byly upřesněny hranice mezi sousedy.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou na opravu místních komunikací od firmy
COLAS.
2. GDPR.
Zastupitelstvo obce schválilo, že agendu pro GDPR bude pro Obec Vlachovice zajišťovat
pověřenec DSO Mikroregion Novoměstsko.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno

Zdržel se: 0

3. Rozpočtové opatření.
Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3.

4. Sazebník.
Obecní zastupitelstvo schválilo „Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“. Sazebník bude zveřejněn na úřední
desce po dobu 15 dnů.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
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5. Kompostéry.
Mikroregion Novoměstsko bude žádat o 85% dotaci na kompostéry, 15% bude doplaceno
z vlastních zdrojů obce. Kompostéry budou podmíněné smlouvou, že na zahradě musí zůstat
po dobu 5 let, pro kontrolu na dotaci. Každý, kdo bude mít zájem o kompostéry, nechť se
přihlásí na obci do 5.5.2018. Na každé číslo popisné budou k dispozici maximálně 2 ks
kompostérů.
6. Zrcadla.
V rámci projektu Mikroregionu Novoměstsko budou v obci umístněná dopravní zrcadla pro
bezpečné vyjíždění z místních komunikací na hlavní silnici. Zrcadla se plánují umístit na 3
nepřehledná místa výjezdu na hlavní silnici. V nejbližších dnech bude firmou HICOM
provedeno místní šetření, zpracován projekt a náležité vyjádření dotčených orgánů.
7. Žádost SDH NMNM.
Na základě žádosti SDH NMNM, který se obrátil na Mikroregion Novoměstsko o finanční
příspěvek na zakoupení nového zásahového automobilu, obecní zastupitelstvo schválilo
přispět částkou ve výši 5 000,- Kč. Důvodem schválení příspěvku je pomoc při požárech nebo
jiných situacích.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
8. Požární nádrž.
Obecní zastupitelstvo projednalo varianty, co s požární nádrží. Na základě připomínek SDH
Vlachovice bude nádrž kompletně vyčištěna, upravena a dlouhodobě udržována.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
9. Dopravní auto SDH.
Obecní zastupitelstvo schválilo řidiče, které budou pověřeni jezdit dopravním autem Ford
Transit SDH Vlachovice (J.P., K.P., R.Š.)
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Termín dalšího zasedání obecního zastupitelstva je 23. 5. 2018
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 4. 2018
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík

Starosta:

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

Zdeněk Petr

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

Mgr. Jan Petr

dne:..............................
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od 17 hodin

