OBEC VLACHOVICE
Zápis usnesení č. 01/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 14. 11. 2018
zahájení:
17.00 hodin
přítomni:
Mgr. Jan Petr, Roman Hančík, Marie Peňázová, Lenka Kolbábková, Zdeněk Petr
omluven:
hosté:
ukončení:
18.45 hodin
Jednání vedl starosta obce Mgr. Jan Petr.
1Program
1. Zahájení
2. Informace starosty
3. Veřejné osvětlení
4. Chodník – zhotovitel
5. Voda
6. Fiskální pravidlo
7. Právo starosty schvalovat rozpočtové opatření
8. Různé
9. Závěr
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
1. Informace starosty.
- provizorní oprava komunikace (nejhlubší výtluky) od hlavní silnice k RS České Třebové.
Opravu provedla firma KSÚS Žďár nad Sázavou.
- dne 13.11.2018 byly vyčištěny všechny čerpací jímky i domácí.
- dne 11.11.2018, při návratu ze schůze okrsku, asistovali místní hasiči při havárii auta na
silnici u Ski Hotelu
- dne 1.12.2018 se koná zabijačka u restaurace Vlachůvka (pořádá SDH Vlachovice)
- během prosince bude zajištěna prvotní prohlídka a TK auta Ford Transit
- na základě výtky byla odstraněna dopravní značka č. B28 s dodatkovou tabulkou – značka
byla v rozporu s § 19 odst.2 písm. a) resp. § 19 odst. 3 zákona 13/1997 Sb., . Na značku bude
vyřízeno povolení a pravděpodobně bude vrácena zpět.
2. Veřejné osvětlení.
OZ bylo seznámeno o připravovaném projektu na veřejné osvětlení, které by mělo být při
nově vybudovaném chodníku, který se bude dělat v roce 2019. Dále budou vyměněny lampy,
které jsou po obci, za efektivnější LED světla.
Byla přijata stížnost na poruchu veřejného světla na samotu. Nyní hledáme řešení na opravu.
3. Chodník.
Zhotovitel
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výběrovým řízením na zhotovitele chodníku, které se
konalo dne 2.10.2018. Do výběrového řízení se přihlásily 2 firmy (Vysoké Mýto – nabídka byla
1 790 321 Kč a Havlíčkův Brod – nabídka byla 2 222 494 Kč).
Obecní zastupitelstvo schvaluje zhotovitele stavby akce „Chodník podél silnice“ firmu Dlažba
Vysoké Mýto, s.r.o.
Pro: 4
Proti: 1
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
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Zápis usnesení č. 01/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 14. 11. 2018
Směna pozemku
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na směnu soukromého pozemku před
čekárnou, který se bude nacházet pod chodníkem za obecní pozemek za čekárnou podle GP
č. 417-31/2018 ze dne 2.10.2018
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení bylo schváleno
4. Voda.
Po letošním suchém roce zastupitelstvo obce začne připravovat řešení (projekt, průzkumné
vrty a realizaci stavby) na vybudování veřejného vodovodu. Na situaci s vodou je podpora
Kraje Vysočina až 90%. Připojení by pravděpodobně nemělo být podmínkou.
5. Fiskální pravidlo.
Obecní zastupitelstvo schválilo mimořádnou splátku úvěru u KB ve výši 50 000,- Kč.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
6. Rozpočtové opatření.
Obecní zastupitelstvo schvaluje starostovi obce právo schvalovat rozpočtové opatření, a to
příjmy neomezeně, dotace a výdaje s limitem ve výši 200 000,- Kč
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
7. Žádost.
Obecní zastupitelstvo schválilo povolení skácet nebezpečný smrk, který se nachází na
pozemku parc.č. 413 v k.ú. Vlachovice u Rokytna. Povolení bude neodkladně vydáno kvůli
nebezpečí, který strom představuje a kvůli blížící se zimy. Tento strom ohrožuje sousední
zrekonstruovanou nemovitost. Při velkém větru nebo námraze by mohl spadnout a ohrozit
osoby a majetek. Podmínkou povolení bude doplnění žádosti. Místní šetření bylo provedeno
dvěma členy OZ.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
8. Různé.
- Rozsvícení adventu bude až v sobotu dne 8.12.2018 v 17.30 hodin u restaurace Vlachůvka.
- Ve dnech 23. – 25.11.2018 se budou odečítat vodoměry.

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 11. 2018
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík

Starosta:

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

Zdeněk Petr

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

Mgr. Jan Petr

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