OBEC VLACHOVICE
Zápis usnesení č. 3/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 13. 5. 2020
zahájení:
přítomni:
omluven:
hosté:
ukončení:

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

Jednání vedl starosta obce Mgr. Jan Petr
1Program
1. Zahájení
2. Informace starosty
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Nájem v nouzi
5. Záměr
6. Příspěvek na faru
7. Hasiči
8. Veřejnoprávní smlouva
9. Žádosti
10. Příspěvek na veřejnou dopravu
11. Závěr
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

1. Ověřovatelé.
a) Zastupitelstvo obce schválilo jako ověřovatele zápisu p. Romana Hančíka
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo obce schválilo jako ověřovatele zápisu p. Zdeňka Petra
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení bylo schváleno.
2. Informace starosty.
Vodovod – starosta seznámil zastupitelstvo se stavem projektové dokumentace
- čeká se na vyjádření majitelů pozemků, přes které vodovod povede
ÚPO – po ukončení koronavirové epidemie se bude konat schůzka s projektanty
- byl přijat návrh občana na vložení obecního pozemky u ČJ 2
Veřejné osvětlení – hotové nové osvětlení podél chodníku,
- firma přemístila hnízda veřejného rozhlasu a měřič rychlosti bude též přeinstalován
- u lampy směrem na Sklené se musí ořezat větve, jelikož cloní a snižují osvětlení místa,
při větru hrozí poškození lampy. CHKO Žďárské vrchy tuto úpravu schvaluje.
- staré betonové sloupy budou odstraněny
- směrem k fotbalovému hřišti budou postaveny 2 nové sloupy VO
- dále budou vyměněny staré lampy za LED lampy na stávajících sloupech
Přístřešky na kontejnery – jsou zabetonovány patky, nařezané dřevo a zadáno u firmy
zhotovení
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Úpravy v obci – byla opravena vpusť do dešťová kanalizace u hasičské zbrojnice a
- byly provedeny terénní úpravy vedle chodníku - dosypala se hlína, uhrabala a zasela tráva.
Poděkování patří paní M. R. a L.K.
3. Rozpočtová opatření č. 1-3.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2 a 3 ( z důvodu COVID -19, až
nyní). Byla provedena na firmě MID.
4. Nájem v nouzi.
Obecní zastupitelstvo schválilo z důvodu COVID -19 (uzavření provozu restaurace) odpuštění
nájmu restaurace po dobu nouzového stavu.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Záměr.
Obec Vlachovice vyhlašuje záměr na pronájem kempu Sykovec, nájem končí 18.6.2020. .
V záměru jsou dané podmínky, zájemci mohou podávat nabídky od 13.5. – 27.5. 2020 do 16
hodin, kdy bude záměr zveřejněn.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Příspěvek na faru.
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost farnosti Fryšava a souhlasí s příspěvkem ve výši
10 000,- Kč na opravu fasády fary ve Fryšavě.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení bylo schváleno.
7. Hasiči.
Obecní zastupitelstvo projednalopovinné vybavení zásahového vozidla SDH Vlachovice. Na
základě nařízení bylo objednáno 5 ks helem a 4 ks opasků. Dále je SDH povinno sledovat
odborné školení řidičů a strojníků, které bylo prozatím odloženo z důvodu COVID-19.
8. Žádosti.
a) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p. A. R. o odchylce od stavebního povolení,
která spočívá v přístavbě vstupního schodiště. OZ souhlasí s odchylkou
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
b) OZ nemá námitek k projektové dokumentaci na přístavbu RD č. 62.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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9. Veřejnoprávní smlouva.
Obecní zastupitelstvo projednalo návrh veřejnoprávní smlouvy, která se týká výkonu
přestupkové agendy s obcemi I. Smlouva končí k 31.12.2020. Navrhováno je uzavřít smlouvu
na dobu určitou a to do 31.12.2023 a příspěvek bude zvýšen z 1 650,- na 2 200,- Kč.
OZ souhlasí s předloženým návrhem.
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
10. Veřejná doprava.
Obecní zastupitelstvo projednalo žádost KrÚ Kraje Vysočina o příspěvek na spoluúčast obcí
na zabezpečení dopravní obslužnosti v oblasti obce veřejnými službami v rámci Veřejné
dopravy Vysočiny. Jedná se o spoluúčast obcí na financování veřejné dopravy ve výši 70,- Kč
za občana obce/ rok. Naše obec to vyjde na 9 240,- Kč. OZ doporučuje posunout schválení po
jednání svazku obcí Mikroregion Novoměstsko.
Obec navrhne připomínku návaznosti autobusových spojů na vlakové.

Zápis byl vyhotoven dne: 19. 5. 2020
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík

Starosta:

dne:..............................

Zdeněk Petr

dne:..............................

Mgr. Jan Petr

dne:..............................
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