OBEC VLACHOVICE
Zápis usnesení č. 02/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 6. 3. 2019
zahájení:
přítomni:
omluven:
hosté:
ukončení:

17.00 hodin
Mgr. Jan Petr, Roman Hančík, Marie Peňázová, Lenka Kolbábková, Zdeněk Petr
p. R. Mik, p. J. Svoboda st., p. A. Švábenský, pí L. Štefanová
18.15 hodin

Jednání vedl starosta obce Mgr. Jan Petr
1Program
1. Zahájení
2. Informace starosty
3. Územní plán obce
4. Chodník
5. Veřejné osvětlení
6. Čistá Vysočina
7. Dodatek ke smlouvě
8. Žádost
9. Vyúčtování stočného za rok 2018
10. Různé - kotel
11. Závěr
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
1. Informace místostarosty.
Starosta informoval zastupitelé o akcích, které proběhly:
- dne 9. 2. proběhlo školení řidičů DA, kterého se zúčastnili i řidiči SDH Vlachovice. Akce
byla spojena i se školením na provoz radiostanic.
- Akce, pořádané v obci 16.2. „Párkové závody“, 23.2. Ples SDH Vlachovice spolu s SDH
Tři Studně, 2.3. „Dětský karneval“.
- Zimní údržba přinesla i drobné škody na soukromém majetku. Obec proto v rámci
možností a po vzájemné dohodě s majiteli nabízí kompenzaci škod.
2. Územní plán obce.
Platný Územní plán Vlachovice je problematický zejména z následujících důvodů:
- je vyhotoven nad nepřesným podkladem
- dle současné legislativy končí jeho platnost 31.12.2022
- z hlediska navržené etapizace je problematické využití zastavitelné plochy pro objekty
bydlení Z1/1
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje pořízení Územního plánu Vlachovice.
Zastupitelstvo obce Vlachovice schvaluje pana Mgr. Jana Petra určeným zastupitelem pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování Územního plánu Vlachovice.
Zastupitelstvo obce Vlachovice určuje výkonem pořizovatele Územního plánu Vlachovice
MěÚ Nové Město na Moravě.
Pro: 5
Proti: 0
Usnesení bylo schváleno.

Zdržel se: 0
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3. Chodník.
OZ bylo seznámeno s průběhem příprav stavby chodníku. Právní zástupce obce připravuje
smlouvu na výměnu posledního pozemku.
4. Veřejné osvětlení.
Ve čtvrtek 7.3. 2019 proběhne schůzka se zástupci firmy EKO světla,. Hlavním cílem je projekt
na rozmístění lamp pro veřejné osvětlení na nově vybudovaném chodníku a případné další
rozšiřování VO.
5. Čistá Vysočina.
Dne 13.4.2019 od 9 hodin proběhne v rámci akce „Čistá Vysočina“ sběr odpadků podél silnice
od Vlachovic po hráz rybníka Sykovec.
6. Dodatek ke smlouvě.
Zastupitelstvo obce schválilo dodatek ke smlouvě s firmou MID.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
7. Žádost.
Zastupitelstvo obce schválilo výměnu metrů pozemku p. J.P. parc.č. 162/22v k.ú. Vlachovice u
Rokytna, které užívá obec jako příjezdovou komunikaci k čerpací jímce č. 2 za stejnou výměru
na pozemku parcel.č. 162/27 v majetku obce.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
Obec zajistí zaměření a smlouvu na výměnu.
8. Vyúčtování vody.
OZ bylo seznámeno s vyúčtováním stočného za rok 2018, které bude zveřejněno na úřední
desce.
9. Kotel.
Zastupitelstvo obce se shodlo na výměně plynového kotle pro budovu OÚ, na stávajícím teče
výměník. Oprava nebyla doporučena a je oproti pořízení nového kotle finančně nevýhodná.
Zápis byl vyhotoven dne: 12. 3. 2019
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík dne:..............................
Zdeněk Petr
dne:..............................
Starosta:
Mgr. Jan Petr dne:..............................
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