OBEC VLACHOVICE
Zápis usnesení č. 03/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 24. 4. 2019
zahájení:
přítomni:
omluven:
hosté:
ukončení:

17.00 hodin
Mgr. Jan Petr, Roman Hančík, Marie Peňázová, Lenka Kolbábková, Zdeněk Petr

18.50 hodin

Jednání vedl starosta obce Mgr. Jan Petr
1Program
1. Zahájení
2. Informace starosty
3. Žádost
4. Kompostéry
5. Rozpočtové opatření
6. Příspěvek pro FC
7. Pálení „Čarodějnic“
8. Různé
9. Závěr
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
1. Informace místostarosty.
Starosta informoval zastupitelé:
a) Voda – U firmy Envirex bylo objednáno prověření již existujícího vrtu. Po dobu 40 dnů
se bude testovat jeho vydatnost a kvalita vody pro budoucí vodovod. Na výsledku
závisí další postup.
b) Chodník – Obec obdržela v minulých dnech podepsanou smlouvu od SFDI na dotaci.
Dále se dolaďuje smlouva na směnu pozemku. V nejbližší době bude podepsána.
c) Audit – Dne 18.4.2019 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
dne 23.4.2019 byl zveřejněn návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, závěrečná
zpráva z přezkoumání.
d) Kovové odpady – Obec umístila nádobu na drobný kovový odpad ( plechovky od
nápojů, potravin, šroubky, hřebíky,…). Nádoba je umístěna před budovou obecního
úřadu.
e) Kompostéry – Letos plánovaná dodávka kompostérů nebude. Žádosti Mikroregionu
Novoměstsko o dotaci, který celou akci měl realizovat, nebylo vyhověno.
2. Žádost.
Obec obdržela žádost o odprodej pozemku parcel. č. 8/5 o výměře 8m2, na kterém se nachází
stavba plotu. Zastupitelstvo obce žádost projednalo a prodej pozemku vyloučila, ale bude
jednat s majitelem o možnosti směny.
3. Rozpočtové opatření.
OZ vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 - 3. Rozpočtová opatření byla schválena
starostou.
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4. Příspěvek FC.
OZ projednalo a schválilo příspěvek ve výši 10 000,- Kč na provedení úprav okolo fotbalového
hřiště, které slouží jako společenský a sportovní areál nejen pro FC, ale též i pro SDH, obec a
veřejnost. Za areál je zodpovědný fotbalový klub.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 2
Usnesení bylo schváleno
5. Pálení „Čarodejnice“ a „Májka“.
OZ rozhodlo o pálení Čarodějnic na tradičním místě u Třech smrků – povolení je závislé na
rozhodnutí HZS Vysočina o bezpečnosti pálení z důvodu sucha. Zapálení ohně bude ve 20
hodin. Na bezpečný průběh dohlédne SDH Vlachovice. Opékání špekáčků a drobné
občerstvení bude pokračovat u Hospůdky Vlachůvka. Na klidný průběh dohlédne provozní
restaurace, paní Cempírková.
Stavění Máje bude z důvodu nebezpečí nárazového větru omezeno. Změní se místo stavění –
vedle Hospůdky – a délka máje bude max. 5 metrů. Zodpovídá zastupitel Zdeněk Petr

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 4. 2019
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík dne:..............................
Zdeněk Petr
dne:..............................
Starosta:
Mgr. Jan Petr
dne:..............................
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