OBEC VLASATICE
PSČ 691 30

ZÁPIS
z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12. 2. 2016
Přítomni: p. Pavel Procházka, p. Ing. Petr Hubáček Ph.D., p. Karel Valenta, p. Libor Šulc
p. Josef Lakatoš
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné
Program: Tak jak byl uveřejněn na úřední a elektronické desce
ad 1) Zasedání ZO zahájil p. starosta, jmenoval zapisovatelku zápisu pí. Michaelu Sendlerovou a
ověřovatele zápisu: p. Ing. Petra Hubáčka Ph.D., p. Libora Šulce
hlasováno: 5/0/0
Usnesení: ZO schvaluje zapisovatelku zápisu, ZO schvaluje ověřovatele zápisu
ad 2) Pan starosta podal návrh na změnu bodu č. 6 v programu. A to z „schválení smlouvy s vítěznou firmou
v VŘ na stavbu vodovod po školou“ na „seznámení s výsledky veřejné zakázky na stavbu vodovod pod
školou“.
hlasováno: 5/0/ 0
Usnesení: ZO schvaluje změnu bodu č.6 v programu, ZO schvaluje program.
ad 3) Pan starosta přednesl návrh na schválení rozpočtového opatření č. 6
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2016/1/1: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6
Příloha: rozpočtové opatření č. 6

ad 4) Pan starosta přednesl návrh na schválení hřbitovního řádu obce Vlasatice
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2016/1/2: ZO schvaluje řád veřejného pohřebiště obce Vlasatice
Příloha: Řád veřejného pohřebiště obce Vlasatice

ad 5) Pan starosta přednesl návrh na zrušení Metodiky obce Vlasatice č.1/2011 pro prodej pozemků.
hlasováno: 4/0/1
zdržel se: p. Valenta
Usnesení č. 2016/1/3: ZO schvaluje návrh zrušení Metodiky obce Vlasatice č.1/2011 pro prodej stavebních
pozemků v lokalitě „U hřiště“.
Příloha: Metodika obce Vlasatice č. 1/2011

ad 6) Pan starosta přednesl výsledky veřejné zakázky na stavbu vodovodu pod školou.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2016/1/4: ZO bere na vědomí výsledky VZ na stavbu vodovod pod školou.
Příloha: zpráva z komise z VZ .

ad 7) Pan starosta přednesl návrh na schválení nového místa pro konání svatebních obřadů – zámeček v obci
Vlasatice, Vlasatice 1, 691 30.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2016/1/5: ZO schvaluje nové místo pro konání svatebního obřadu, Zámeček v obci Vlasatice,
Vlasatice 1, 691 30.

ad 8) Pan starosta přednesl návrh na vypovězení smlouvy s firmou EPK o.p.s. na poradenství, technické
analýzy a komunikaci.
hlasováno:5/0/0
Usnesení č. 2016/1/6: ZO pověřuje starostu obce p. Pavla Procházku k vypovězení smlouvy s fa EPK o.p.s. na
poradenství, technické analýzy a komunikaci.

ad 9) Pan starosta přednesl žádost pana Lubomíra Berana o směnu pozemku.
hlasováno: 4/1/0
proti: p. Valenta
Usnesení č. 2016/1/7: ZO schvaluje záměr obce o rozdělení pozemku p.č.st. 52 k.ú. Vlasatice na 468 m2
a 90 m2 a následné směně tohoto pozemku.
Příloha: žádosti

ad 10) Pan starosta přednesl žádost pana Pavla Špačka o směnu pozemku.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2016/1/8: ZO schvaluje záměr obce o směně pozemků p.č. 2280/6 o výměře 2532 m2 v k.ú.
Vlasatice a pozemek p.č. 2280/7 o výměře 2122 m2 v k.ú. Vlasatice.
Příloha: žádost, nájemní smlouva
ad 11) Různé
a) Pan starosta přednesl žádost pana Milana Nováka o pronájem pozemku p.č. 5276/4 o výměře 684 m2 v k.ú.
Vlasatice s předkupním právem budoucího nájemce.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2016/1/9: ZO schvaluje záměr obce pronajmout pozemek p.č. 5276/4 o výměře 684 m2 v k.ú.
Vlasatice. S předkupním právem budoucího nájemce a tím bude p. Milan Novák, Vlasatice 239, 691 30.

b) Pan starosta přednesl žádost pana Karla Urbánka o pronajmutí části pozemku p.č. 5140/79 o výměře 740 m2
dle přiložené mapky a to s předkupním právem budoucího nájemce. Proběhla diskuze a pan starosta navrhl
schválit tento záměr s podmínkou, že v případě prodeje dojde k novému geodetickému zaměření, kde bude
oddělena účelová komunikace.

hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2016/1/10: ZO schvaluje záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 5140/79 o výměře 740 m2
v k.ú. Vlasatice. Jeho část je geodeticky rozdělena na p.č. 5140/117 o výměře 303 m2 s předkupním právem
budoucího nájemce a tím bude pan Karel Urbánek, Vlasatice 49, 691 30. V případě prodeje dojde k novému
geodetickému zaměření z důvodu zachování účelové komunikace ve vlastnictví obce.
Příloha: žádost, mapka

c) Pan starosta přednesl žádost pana Karla Urbánka o opravu účelové komunikace na p.č. 5140/79 v k.ú.
Vlasatice, kterou pan Urbánek provede na své náklady, odstraněním části zeminy a vyložením betonovými
panely.
hlasováno: 5/0/0
Usnesení č. 2016/1/11: ZO schvaluje záměr pana Urbánka opravit účelovou komunikaci p.č. 5140/79 v k.ú.
Vlasatice, a to odstraněním části zeminy a vyložením betonovými panely.
Příloha: žádost

Pan starosta podal informace o žádostech na dotace:
8. 1. 2016 – podána žádost o dotaci na MMR na opravu centrálního kříže na místním hřbitově a na opravu
Wagnerova kříže.
12. 1. 2016 – podána žádost o dotaci na vodovod pod školou od JMK.
1. 2. 2016 – podána žádost o dotaci na finanční podporu pro JSDH v částce 500.000,- . Tato dotace se bude po
dohodě s p. Valentou ještě doplňovat.
Pan starosta dále informuje, že se chceme účastnit dotace na odbahnění rybníčku, je vypsán dotační
titul od Ministerstva zemědělství.
Pan starosta informoval, že fotbalisté vypsali žádost na 200 000,- na opravu fotbalových kabinek od MŠMT.

ad 12) Diskuze
- paní Kocichová podala dotaz, co bude s farní zdí, která je v havarijním stavu. Pan starosta a místostarosta
bude informovat faráře. Na příští ZO bude podána informace o průběhu jednání.
- pan Sapoušek se dotazoval na navýšení cen za okénka v kolumbáriích a hrobová místa. Pan starosta podal
vysvětlení.
- pan Skalák podal dotaz ohledně vytyčovacích kolíků u chodníku směrem od hřbitova k domu pana Skaláka.
Pan místostarosta zjistí jejich důvod.
- pan Sapoušek se dotazoval jak řešit parkování na chodnících. Proběhla diskuze a bylo doporučeno tyto
přestupky ohlásit policii ČR.
- pan Konečný se dotazoval, proč se brána ve školce zavírá dřív než budova školky. Pan starosta zajistí
nápravu u paní ředitelky.

ad 10) Závěr

Zahájení zasedání zastupitelstva: 18:02 hod.

Ukončení zasedání zastupitelstva: 19:38 hod.

Ve Vlasaticích dne 12. 2. 2016

.....................................................
Pavel Procházka - starosta obce
Zápis ověřili:
Libor Šulc

......................................

Ing. Petr Hubáček PhD. .......................................

Zapsala:
Michaela Sendlerová ……………………………

