OBEC VLACHOVICE
Zápis č. 03/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 27. 7. 2022
zahájení:
17.00 hodin
přítomni:
Mgr. Jan Petr, Roman Hančík , Marie Peňázová, Lenka Kolbábková
omluven:
Zdeněk Petr
ukončení:
18.10 hodin
Jednání vedl starosta obce Mgr. Jan Petr
1. Ověřovatel zápisu.
Obecní zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu paní Lenku Kolbábkovou.
Pro: 3
Proti: 0
Zdržel se: 1
Usnesení bylo schváleno.
2. Přidání 2 bodů do programu.
Obecní zastupitelstvo schválilo do programu zasedání:
1. Žádosti o kabelové přípojky a přemístění přípojky
2. Rozpočtové opatření č. 2
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
1Program.
1. Zahájení
2. Informace starosty
3. Střednědobý rozpočtový výhled 2023 - 2025
4. Komunální volby
5. Žádosti o kabelové přípojky a přemístění přípojky
6. Rozpočtové opatření č. 2
7. Diskuse
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
3. Informace starosty.
Starosta informoval zastupitele:
- byla podbetonována pamětní deska vedle čekárny, opravu pamětní desky zajistí kameník
z Nového Města na Moravě p. Jakubíček
- byly zabetonovány patky a umístěná turistická mapa na rohu cesty parc. č. 244, směr Sklené a
zabudovány rozcestníky, jeden je na rohu fotbalového a druhý nahoře u Třech smrků. Dále byly
opraveny poškozené kanály splaškové kanalizace. Vše provedla firma Komstav.
- dne 26.7.2022 proběhlo společné jednání dotčených orgánů ÚPO.
- v horizontu několika dnů bude vydané povolení na odstranění stavby - staré betonové a dřevěné
sloupy el. vedení, které jsou vyřazeny z provozu. Na všechny byly vyřízené souhlasy majitelů
pozemků. Sloupy se odstraní až po prázdninách, kdy bude menší dopravní provoz. Zájemci, kteří
budou mít zájem o tyto sloupy, ať se hlásí na obci.
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4. Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2023 – 2025.
Zveřejněním návrhu střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2023 – 2025 ve dnech
15.6.2022 – 27.7.2022 nebyly podány žádné námitky a připomínky.
Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý rozpočtový výhled na rok 2023 – 2025. Zveřejněn
bude od 28.7.2022.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Volby do OZ.
Volby do zastupitelstev obcí se budou konat 23. a 24. 9.2022. Dne 19.7. 2022 v 16 hodin byla
ukončena doba pro podávání kandidátních listin na MěÚ Nové Město na Moravě –
Mgr.J. Homolková
Jména kandidátů budou zveřejněna 10.8.2022, po přezkoumání a opravení (v případě chyb)
kandidátek.
6. Žádosti o stanovisko.
a) Smolík, p.č. 132
Obecní zastupitelstvo souhlasí se stavebním záměrem kabelové přípojky, na hranici pozemku
p.č. 132, pro novostavbu na parc.č. 132 za podmínky s uvedením dotčeného obecního
pozemku parc.č. 148/1 v k.ú. Vlachovice u Rokytna do původního stavu, a dále souhlasí
s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
b) FA Ludvík, p.č. 173
Obecní zastupitelstvo souhlasí se stavebním záměrem kabelové přípojky, na hranici pozemku
p.č. 162/15, pro novostavbu na parc.č. 173 za podmínky s uvedením dotčeného obecního
pozemku parc. 174/4 v k.ú. Vlachovice u Rokytna do původního stavu, a dále souhlasí
s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
c) Vlachovice 43
Obecní zastupitelstvo souhlasí s přemístěním přípojkové skříně pro objekt č.p. 43 za
podmínky s uvedením dotčeného obecního pozemku parc.č. 188/1 v k.ú. Vlachovice u
Rokytna do původního stavu, a dále souhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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7. Rozpočtové opatření č. 2.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí RO č. 2, které schválil starosta obce 20.6.2022. Jedná se
o přesun financí jak na straně příjmů, tak na straně výdajů a zaúčtování kompenzačního
bonusu nákladů 2022.
8. Diskuse.
V diskusi přednesl host p. R. Mik návrh k ÚPO Vlachovice vybudování komunikace pro případné
stavby nových RD v lokalitě nad hlavní čerpací jímkou (u Ptáčků a Peňázů). Cesta by měla vést
od komunikace k fotbalovému hřišti přes louku dolů k ČJ. Dotčení majitelé se záměrem údajně
souhlasí. Obec vzala podnět na vědomí.

Zápis byl vyhotoven dne: 28. 7. 2022
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Ověřovatelé: Roman Hančík
dne: ...................

Starosta:

Lenka Kolbábková

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

Mgr. Jan Petr

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