OBEC VLACHOVICE
Výpis usnesení č. 07/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 25. 11. 2020
1. Informace.
Obec není povinna zveřejňovat zápisy ze zasedání zastupitelstva obce, jelikož jsou zasedání
veřejná a z tohoto důvodu jsou zveřejňovány pouze Výpisy usnesení. Všechny důležité
informace budou ve výpisu zveřejněny jako dosud.
Starosta obce seznámil zastupitele:
- dokončuje se výměna stávajících lamp veřejného osvětlení za nové LED lampy a bude
dokončeno připojení dvou nových sloupů směrem k fotbalovému hřišti.
Výměna dřevěného sloupu u bytovky a oprava sloupu k samotě je přesunuta na jaro z důvodu
zemních prací.
- vodovod: čeká se na smlouvu o zřízení služebnosti pro I. etapu (Kraj Vysočina)
- zimní údržbu bude zajišťovat opět ZD Nové Město na Moravě a chodník s úzkými uličkami si
zajistí Obec obecním traktorem
- ÚPO: Na základě závěru pracovní schůzky OZ ze dne 9.11 2020 k vyhodnocení požadavků o
doplnění či změny připravovaného nového ÚP, zastupitelstvo doporučilo zapracování všech
podaných požadavků, vyjma jednoho, do prvotního návrhu nového ÚPO. Zřizovatel a
projektant následně některé z požadavků vyloučili zcela nebo částečně z důvodu nenaplnění
zákonných podmínek pro tvorbu ÚPO. Na základě výše uvedeného bude zpracován návrh
ÚPO pro společné projednání Obcí, zřizovatelem a projektantem
- bude provedeno čištění všech ČJ i 2 soukromých
- obec provede STK na hasičském autě Ford Transit
- na základě návrhu p. L, který je vlastníkem domu k fotbalovému hřišti, budou upraveny
hranice soukromého pozemku s obecní cestou
2. Zastupitelstvo obce :
- schválilo ověřovatele zápisu paní L. Kolbábkovou namísto p. R. Hančíka z důvodu jeho účasti
přes konferenci
- OZ schválilo usnesení z pracovní schůzky ze dne 9.11 2020 ohledně stanoviska k ÚPO
- vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 6 a 7
- projednalo a souhlasí návrhem rozpočtu na rok 2021, ve výši příjmů 2 797 450 Kč a výdajů
2 797 450 Kč
- schválilo odkup movitého majetku ve vlastnictví obce nájemcem Kempu Sykovec pí V. P. a
R. P. OZ odsouhlasilo seznam 7 položek v celkové výši 35 150 Kč.
- schválilo návrh smlouvy o zřízení služebnosti na akci „Vodovod II. etapa“ s Krajem Vysočina
Z důvodu opatření COVID – 19 prosíme občany, aby své záležitosti na obecním úřadu vyřizovali
telefonicky nebo e-mailem, pokud je to možné. Pokud budou potřebovat navštívit obecní úřad,
domluvte si návštěvu předem.
Výpis byl vyhotoven dne: 1. 12. 2020
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Starosta:

Mgr. Jan Petr

dne:.............................. Kč.
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