OBEC VLACHOVICE
Zápis usnesení č. 08/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 21. 8. 2019
zahájení:
přítomni:
omluven:
hosté:
ukončení:

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

Jednání vedl starosta obce Mgr. Jan Petr
1Program
1. Zahájení
2. Informace starosty
3. Cesta k buku
4. Černá skládka
5. Dodatek ke smlouvě
6. Smlouva o smlouvě budoucí
7. Různé
8. Závěr
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
1. Informace starosty.
Starosta informoval zastupitele:
Chodník – stavebním dozorem na stavbu chodníku podél hlavní silnice byl pověřen
Ing. J.Č.

2. Cesta k buku.
Zastupitelstvo obce projednalo podaný návrh na obnovu tzv. formanské cesty k buku kolem
odpadní čerpací stanice od kravínem. Zastupitelé se spíše přiklání k úpravě krátkého úseku
od fotbalového hřiště směrem k Černé skále. Případné opravy by se týkaly pouze pozemků
v k.ú Vlachovice.
3. Černá skládka.
Obecní zastupitelstvo projednalo oznámení p. J. S. o „černé skládce“ u čerpací jímky pod
kravínem. Na základě odborné konzultace na příslušných odborech MěÚ se v žádném
případě nejedná o „černou skládku“. Pro občany platí zákaz ukládání materiálu na obecním
pozemku u čerpací jímky, a to s platností od 1.9 2019. Veškerý přírodní materiál bude
zlikvidován dle platných norem a pravidel.
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4. Dodatek ke smlouvě.
OZ schválilo dodatek ke smlouvě s firmo REMA, která se týká o umístění sběrného boxu na
drobná vysloužilá elektrozařízení a vytvoření místa zpětného odběru (zapojení se do projektu
„Zelená obec“).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
5. Smlouva o smlouvě budoucí
OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na novou zemní
kabelovou přípojku NN, která bude ukončena v nové přípojkové skříňce SS200 umístěné na
parcele č. 284/2 a 284/8. Stavbou budou dotčeny obecní pozemky parcel.č. 116/5 a 116/7 v k.ú.
Vlachovice u Rokytna.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 8. 2019
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík dne:..............................
Zdeněk Petr
dne:..............................
Starosta:
Mgr. Jan Petr
dne:..............................
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