OBEC VLACHOVICE
Výpis usnesení č. 06/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 16. 9. 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:
- byla podána objednávka na výměnu stávajících lamp za lampy LED veřejného osvětlení. Dvě
světla budou nová a oprava světla, které nesvítí, bude vyhledáno místo přerušení. Staré
sloupy budou zlikvidovány.
- byla opravena místní komunikace od hlavní silnice u kempu Sykovec po odbočku na Penzion
Pegas. Na tuto opravu byla vyřízena dotace POVV 2020.
- jsou postaveny přístřešky kontejnerů. Na přístřešku u hasičské zbrojnice je označena plocha
na plakáty. Pokud budou plakáty vylepeny mimo tuto plochu, bude plakát odstraněn.
- na podnět KN byla opravena smlouva o zřízení služebnosti přes kemp Sykovec
- kvůli zhoršující situaci COVID – 19 si mohou občané požádat o roušky a dezinfekci na
obecním úřadu, které má ještě od jarní epidemie (1. vlna). Žádat mohou telefonicky starostu
nebo paní Sýkorovou a po domluvě budou roušky nebo dezinfekce předány.
- žádosti o zařazení pozemků do územního plánu obce byly zaslány firmě SURPMO, která
územní plán zpracovává
- akce „Vodovod“ je před dokončením projektu, chybí poslední vyjádření.
Žádáme občany, aby měli pochopení a papírové krabice sešlapávali před uložením do
kontejneru. Větší objemy lze odvézt na Sběrný dvůr na Třech Studních. Když se krabice
vkládají celé do kontejneru, tak zabírají mnoho místa a další papír je problém do kontejneru
uložit. Hromadí se stížnosti, že není možné papír uložit první den po vyprázdnění. Sběrná
místa jsou po obci dvě, v případě zaplnění jednoho se pokuste využít druhé.
Dále upozorňujeme občany, že na parkovišti u fotbalového hřiště je umístěn velkoobjemový
kontejner na bioodpad. Nevhazujte do kontejneru větve, které se tam nesmí dávat.
2. Zastupitelstvo obce :
- schválilo ověřovatele zápisu paní L. Kolbábkovou pro nepřítomnost p. Z. Petra
- schválilo napsat objednávku ZD Nové Město na Moravě na zajištění zimní údržby pro zimní
sezonu 2020-2021. Zároveň upřesnili prohrnování chodníku a míst, kde neprojed velký traktor,
to se bude udržovat obecním traktorem.
- používání obecního traktoru: občané domluvit na obecním úřadu a po domluvě (den
dopředu) se stanoveným řidičem mohou využít za 200,- Kč/Mth. Nejvíce se využívá pro
potřeby obce a FC.
- používání vozíku za auto: při odvozu lehčího materiálu (tráva, plast…) do 1 hodiny je
zdarma. Při odvozu těžšího materiálu je půjčovné 100,- Kč/ den
- vzhledem zhoršující se situací COVID – 19 bylo školení OVK změněno na distanční. Veškeré
materiály jsou k dispozici na stránkách Krajského úřadu kraje Vysočina. Materiály budou
vytištěny a členové komise je dostanou k dispozici, popř. budou proškoleny paní E.
Sýkorovou, která vše zajistí. Každý člen OVK podepíše čestné prohlášení, že proškolení
porozuměl. OVK bude postupovat dle pokynů MV a KrÚ kraje Vysočina
- vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5
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OBEC VLACHOVICE
Výpis usnesení č. 06/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 16. 9. 2020
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: 22. 9. 2020
Zapisovatel: Eva Sýkorová
Starosta:

Mgr. Jan Petr

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