OBEC VLACHOVICE
Zápis usnesení č. 05/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 30. 5. 2018
zahájení:
přítomni:
omluven:
hosté:
ukončení:

17.00 hodin
Bc. Jan Petr, Marie Peňázová, Ing. Zdeňka Hrušková, Zdeněk Petr, Roman Hančík,
Zdeněk Petr
18.45 hodin

Jednání vedl starosta obce Mgr. Jan Petr.
1Program
1. Informace starosty
2. GDPR
3. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2017
4. Závěrečný účet, účetní závěrka
5. Požární nádrž
6. Zrcadla
7. Žádost
8. Hnůj – skládka
9. Dětský den
10. Námitky, připomínky
Pro: 4
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se: 0

1. Informace starosty.
Starosta obce seznámil zastupitele s cenovou nabídkou na opravu komunikace k RS Pegas.
Ve dnech 11.-15.6. 2018 se bude v Účelovém zařízení Policie České republiky, Krajské
ředitelství Policie hl. m. Prahy v Novém Městě na Moravě, ul. Lesní konat společné soustředění
Policie ČR a České zemědělské univerzity v Praze, v rámci kterého bude prováděn výzkum a
nácvik policejních pátracích akcí po pohřešovaných osobách ztracených v zalesněných
prostorech, při kterých budou použity mj. i služební policejní psi.
K výše uvedenému nácviku (výzkumu) budou mj. využity i lesy, které jsou v majetku obce
Vlachovice v lokalitě mezi Účelovým zařízením Policie ČR v Novém Městě na Moravě a obcí
Vlachovice, v lokalitě nazývané Novoměstská Ochoza.
2. GDPR.
Zastupitelstvo obce schválilo pověřence na agendu GDPR pro Obec Vlachovice. Bude jím
pověřenec DSO Mikroregion Novoměstsko.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
OZ schválilo dokumenty k GDPR: Organizační řád
Směrnici č. 1/2018 Provozní řád výpočetní techniky
Spisový a skartační řád obce Vlachovice – listinný
Spisový a skartační řád obce Vlachovice – elektronický
Dokumenty byly schváleny s účinností od 25.5. 2018.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
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3. Hospodaření obce.
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2018.
Zpráva o výsledku přezkoumání byla zveřejněna od 11.5. do 30.5. 2018.
Přezkoumání hospodaření obce proběhlo 11.5.2018 Krajským úřadem Krajem Vysočina,
kontrolor paní Hana Sobotková
Zastupitelstvo obce schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vlachovice za
rok 2017 bez výhrad.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
4. Závěrečný účet a účetní závěrka.
a) Závěrečný účet.
Závěrečný účet byl zveřejněn od 11.5. do 30.5. 2018.
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce Vlachovice za rok 2017 bez výhrad.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
b) Účetní závěrka.
Obecní zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2017.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Požární nádrž.
Od soboty 2. 6. 2018 se bude vyčerpávat požární nádrž za účelem odstranění hrubých
nečistot a čištění stěn. Budou zkontrolovány prostupy, a pokud zde bude zjištěn velký únik
vody, není vyloučeno jejich zaslepení. Nalezení živočichové budou přenesení do ostatních
vodních ploch v obci. Po úkonu vyčištění se bude nádrž udržovat pomocí bakterií a kyslíku.
Na HZS Žďár nad Sázavou je nahlášeno, že obec bude asi cca 1 měsíc bez vody pro hašení.
6. Zrcadla.
Během června bude zpracováván projekt pro bezpečný výjezdy na hlavní silnici pomocí
dopravních zrcadel.
7. Hnůj.
Dle krizového plánu, který je uložen na MěÚ, je umístnění polních hnojišť v souladu s
dokumentací. Pro následující roky se bude OÚ řešit nové lokality, a to hlavně z důvodu
nebezpečí zamoření spodních vod. V těchto dnech se bude sledovat kvalita vody u vybraných
nemovitostí.
8. Dětský den.
Zveme všechny děti i s rodiči na „Dětský den“, který se bude konat v neděli 10.6. 2018 od 13
hodin u hospůdky Vlachůvka. V tento den přijde kouzelník.
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9. Žádosti.
a) Obecní zastupitelstvo schválilo projektovou dokumentaci akce „Přístavba, nadstavba
a stavební úpravy rodinného domu“ za podmínky, že komunikace v době trvání
úpravy bude udržována sjízdná a po skončení bude uvedena do původního stavu.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
b) Obecní zastupitelstvo nemá námitek k projektové dokumentaci „Novostavba RD“,
dále souhlasí s napojením na obecní kanalizaci, s kanalizační přípojkou a se sjezdem na
místní komunikaci za podmínky, že komunikace v době trvání stavby bude udržována
sjízdná a po skončení bude uvedena do původního stavu.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

Termín dalšího zasedání obecního zastupitelstva je 27. 6. 2018
Zápis byl vyhotoven dne: 31. 5. 2018
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík

Starosta:

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

Zdeněk Petr

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

Mgr. Jan Petr

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

