OBEC VLACHOVICE
Zápis usnesení č. 01/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 30. 1. 2019
zahájení:
16.30 hodin
přítomni:
Mgr. Jan Petr, Marie Peňázová, Lenka Kolbábková, Zdeněk Petr
omluven:
Roman Hančík
hosté:
ukončení:
18.45 hodin
Jednání vedl starosta obce Mgr. Jan Petr
1Program
1. Zahájení
2. Informace starosty
3. Střednědobý rozpočtový výhled
4. Žádost
5. Prohrnování
6. Bezpečnost provozu
7. Dešťová kanalizace
8. Vyřazení majetku
9. Parkové závody
10. Různé - poděkování
11. Závěr
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
1. Informace místostarosty.
Starosta informoval o průběhu prohrnování v době největšího přívalu sněhu.
V roce 2022 bude končit stavební zákon a bude nutné přepracovat nový územní plán obce.
V nejbližší době proběhne schůzka s Ing. arch. Cackem. Na nový ÚPO bude možné čerpat
dotaci.
2. Střednědobý rozpočtový výhled 2020 – 2022.
Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020 – 2022.
Schválený střednědobý rozpočtový výhled bude zveřejněn od 31.1. – 16.2.2019
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh střednědobý rozpočtový výhled byl zveřejněn od 15.1. do 30.1.2019 na úřední desce.
3. Žádost.
OZ schválilo změnu druhu pozemku parc.č. 186/11 v k.ú. Vlachovice u Rokytna z orné na
ostatní plocha (ostatní komunikace) v délce cca 60 m (240 m2). Podmínka je předložení
stavebního záměru na pozemku parc.č. 186/9 v k.ú. Vlachovice u Rokytna
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
4. Prohrnování.
Zajištění úklidu sněhu je letošní zimu velmi náročný. OZ hodnotilo stav prohrnování a
zastupitelé se shodli, že v rámci možností jsou zajišťované služby v normě. Extrémní přívaly
sněhu byly odklízeny až třemi subjekty na různých lokalitách, několikrát byl využit nakladač
Manitou a sníh odvezen mimo obec.
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Rádi bychom tímto požádali občany o sounáležitost. Pokud to situace dovolí, je
k problematickým místům posílán traktor s pluhem. Ne vždy je však technicky i časově možné
odklidit sníh dle mnohdy velmi náročných požadavků občanů. Někdy překáží větve, jindy i
špatně zaparkovaná auta. Často hrozí poškození soukromého majetku. Sněhu je příliš a
prostoru pro jeho skladování málo.
Vyzýváme také občany, aby sníh ze svých pozemků neodklízeli na obecní cesty. Napadaný
sníh ze soukromých střech na obecní cesty je také nutné neprodleně odklidit.
Děkujeme za pochopení.
5. Bezpečnost provozu.
- Zastupitelstvo obce prozatím odložilo plánované umístění dopravních zrcadel. Z vyjádření
odborníka je zřejmé, že by akce nebyla schválena dopravní policií. Vytipovaná místa
nevykazují takové riziko, aby zde zrcadla měla být umístěna.
- Další nebezpečná lokalita pro chodce je od Hotelu Pavla ke Kempu Sykovec. Zastupitelstvo
obce plánuje zbudovat zpevněnou pěšinu vedle hlavní silnice.
- OZ schválilo umístnění značky „Zákaz zastavení“ nebo „Zákaz stání“ (po dohodě
s dopravním inspektorátem) na komunikaci k RS Pegas. V zimním období zde parkují lyžaři a
pro majitele chat zde není možný bezpečný průjezd.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
6. Dešťová kanalizace.
Zastupitelstvo obce má v plánu dořešit problém s dešťovou vodou v lokalitě u kravína.
7. Návrh na vyřazení.
Zastupitelstvo obce schválilo vyřadit majetek:
022 DDHM nad 40 tis. Kč
kopírovací stroj Minolta
028 DDHM do 40 tis. Kč
chladnička Aspes
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Majetek bude odepsán při inventuře za rok 2019.

42 578 Kč
9 560 Kč

8. Párkové závody
V sobotu 16. 2. 2019 Obec Vlachovice má v plánu uspořádat „Párkové závody – biatlonové“.
Bližší informace budou upřesněny v následujících dnech.
9. Poděkování.
Na Obec Vlachovice přišlo poděkování Oblastní charity Žďár nad Sázavou za Tříkrálovou
sbírku 2019.
Obec Vlachovice děkuje všem, kteří přispěli do kasičky Tříkrálové sbírky. Ve Vlachovicích se
vybrala dosud nejvyšší částka ve výši 11 142 Kč.
Zápis byl vyhotoven dne: 31. 1. 2019
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík dne:..............................
Zdeněk Petr
dne:..............................
Starosta:
Mgr. Jan Petr dne:..............................
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