Rada č. R-40/14.18
Informace starosty, Obecního úřadu, návrhy členů rady obce,
Rada obce byla seznámena a vzala na vědomí:
-

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Vlčnov 2015-2016 (933/16)

-

žádosti o finanční příspěvek:
- 1. Kočičí útulek na Vysočině (906/16)
- Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ (928/16)- postoupit komise RO
- Spolek pro vlčnovské děti (927/16)- postoupit komise RO
- Chaloupka Bedřich, Vlčnov – vyúčtování(935/16)- postoupit komise RO
- Chaloupka Bedřich, Vlčnov (953/16)- postoupit komise RO

-

žádost o povolení umístění kotce pro kočky (919/16)

-

zpětvzetí žádosti o odprodej parc. č. 120 v k.ú. Vlčnov ve
vlastnictví obce Vlčnov ze dne 23.11.2016 k č.j. 620/16 (964/16)

-

zprávu vedení KSK, Rekonstrukce Klubu sportu a kultury a vytvoření
zázemí pro kulturně společenskou činnost u dalších spravovaných a
využívaných objektů a prostor (902/16)

-

návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2017 (903/16)předat FV

-

žádost o udělení výjimky, manž. Zemčíkovi (967/16)

-

žádost ing. Petra Šobáně o doplnění návrhu zprávy o uplatňování
územního plánu Vlčnov (971/16)

-

zpráva o nevyhovujícím stavu uzávěrů vody v budově č.p. 1045,
havarijní stav, nutno vyměnit

Usnesení rady obce
Usnesení č.
R-447/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
I. schvaluje
smlouvu č. 1040012272/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k pozemku parc. č. 4424/1 v k.ú. Vlčnov
zapsaného na LV č. 10001 za účelem umístnění kabelu NN,
pod názvem „Vlčnov, obnova, k NN, T2 LASÁK – p.b.646“, za
úplatu ve výši 2.500,- Kč bez DPH pro společnost E.ON
Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, PSČ 370
49 České Budějovice, IČ 28085400,
II. pověřuje
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce

Usnesení č.
R-448/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
I.schvaluje
uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 20/2016 mezi obcí
Vlčnov jako objednatelem a Ing. Alenou Vránovou, IČ
71763384, sídlo Zástřizly 41, 768 05 Koryčany, jako
dodavatelem díla („Revitalizace zeleně v obci Vlčnov –
výsadby v lokalitě 1 a v lokalitě 3“ - hřbitov a
křižovatka ulic Kaunicova a Podedvorská), snížení ceny
díla na 523.745,- Kč vč. DPH)
II. pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

Usnesení č.
R-449/40/14.18
ze dne

Rada obce Vlčnov
I. schvaluje

Obec Vlčnov
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25.11.2016

uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Vlčnov jako objednatelem
a ARCHITEKT VOREL s.r.o., se sídlem Kunětická 2534/2, 120
00 Praha 2,IČ 26320291, jako dodavatelem (Vlčnovrevitalizace KSK-krček – zhotovení projektové dokumentace
pro provedení stavby, cena díla 150.000,- Kč bez DPH)
II. pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

Usnesení č.
R-450/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov doporučuje zastupitelstvu obce,
vydat
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

Usnesení č.
R-451/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
I. rozhodla
uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu bytu pro
příjmově vymezené osoby ze dne 8.12.2008 v souladu s
ustanovením § 4 písm. h) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o
použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí
částí nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově
vymezené osoby, na byt č.1201/7 určený pro příjmově
vymezené osoby, Vlčnov 1201 s ....., nar. ..., na dobu 2
let.
II. pověřuje
uzavřením dodatku smlouvy starostu obce

Usnesení č.
R-452/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
I. rozhodla
uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu bytu pro
příjmově vymezené osoby ze dne 29.12.2008 v souladu s
ustanovením § 4 písm. h) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o
použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí
částí nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově
vymezené osoby, na byt č.1201/2 určený pro příjmově
vymezené osoby, Vlčnov 1201 s ..., nar. ..., na dobu 2
let.
II. pověřuje
uzavřením dodatku smlouvy starostu obce

Usnesení č.
R-453/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
I. rozhodla
uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu bytu pro
příjmově vymezené osoby ze dne 12.12.2008 v souladu s
ustanovením § 4 písm. h) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o
použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí
částí nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově
vymezené osoby, na byt č.1201/2 určený pro příjmově
vymezené osoby, Vlčnov 1201 s ..., nar. ..., na dobu 2
let.
II. pověřuje
uzavřením dodatku smlouvy starostu obce

Usnesení č.
R-454/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
I.rozhodla
na základě vyhlášeného záměru č. 06/2016 („PACHT HLUK
2016“), uzavřít smlouvu na pacht pozemků ve vlastnictví
obce Vlčnov parc. č. 4379/1 o výměře 25485 m2, parc. č.
4381 o výměře 1476 m2 v k.ú. Hluk ve prospěch Zdeněk

Obec Vlčnov
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Tykal, bytem Vlčnov 1284, IČ 70892253
II. stanovuje
- pachtovní doba 7 let
- cena nájmu 4.250,- Kč/ha/rok
- využití pozemků k pěstování příslušných zemědělských
plodin
III. pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony
Usnesení č.
R-455/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
I.rozhodla
na základě vyhlášeného záměru č. 08/2016 („PACHT 2016“),
uzavřít smlouvu na pacht pozemků ve vlastnictví obce
Vlčnov parc. č. 4230/46 o výměře 1.412 m2 v k.ú. Vlčnov ve
prospěch Zdeněk Tykal, bytem Vlčnov 1284, IČ 70892253
II. stanovuje
- pachtovní doba 7 let
- cena nájmu 4.250,- Kč/ha/rok
- využití pozemků k pěstování příslušných zemědělských
plodin
III. pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony

Usnesení č.
R-456/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
I.rozhodla
na základě vyhlášeného záměru č. 07/2016, uzavřít dodatek
č. 3 smlouvy ze dne 5.3.2001 o pronájmu prostor k
podnikání (ordinace zubního lékaře s příslušenstvím o
rozloze 89,2 m2 v budově č. 1045 stojící na pozemku parc.
č. 1702 v k.ú. Vlčnov ve vlastnictví obce Vlčnov) ve
prospěch MUDr. Jiří Kučera s.r.o., se sídlem Rolnická
2152, 688 01 Uherský Brod, IČ 05342911 od 1.12.2016
II. pověřuje
starostu obce uzavřením dodatku smlouvy a souvisejícími
úkony

Usnesení č.
R-457/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
souhlasí
s přijetím daru pro Klub sportu a kultury, příspěvková
organizace ve výši 45.000,- Kč od Nadace AGROFERT, dle
žádosti

Usnesení č.
R-458/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
souhlasí
s odepsáním pohledávek Základní školy a Mateřské školy
Vlčnov, příspěvková organizace ve výši 3.182,- Kč

Usnesení č.
R-459/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
doporučuje ZO schválit následující usnesení

Obec Vlčnov

Zastupitelstvo obce Vlčnov
podle § 85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
I. rozhodlo
o vykoupení pozemku v lokalitě „Hranička“ parc. č. 3283/4
o výměře 45 m2 – ostatní plocha – ostatní komunikace,
zapsané pro obec a katastrální území Vlčnov v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj
se sídlem ve Zlíně – Katastrálním pracovištěm Uherský
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Brod, se všemi náležitostmi a příslušenstvím
II. stanovuje
- cena výkupní činí 2.250,- Kč,
- všechny náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a
vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí
kupující
III. pověřuje
uzavřením smlouvy a souvisejícími úkony starostu obce
Usnesení č.
R-460/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
rozhodla
na základě žádosti č.j. OUVL-0967/2016 neudělit vyjímku ze
Směrnice č. 02/2016, upravující pravidla pro poskytování
darů obcí Vlčnov

Usnesení č.
R-461/40/14.18
ze dne
25.11.2016

Rada obce Vlčnov
provádí, na základě zmocnění Zastupitelstva obce Vlčnov,
pod usnesením č. Z-080/12/10.14 ze dne 26.11.2012,
rozpočtové opatření č. 13/2016 následovně:
Příjmy
Pol.

CZK
úz

4116

Dotace pro jednotky SDH

62.190

4122

Dotace na hospodaření v lesích

53.760

Celkem příjmy navýšení

115.950

Výdaje
Par.

Obec Vlčnov

úz

3319

Ostatní záležitosti kultury -výkup krčku

20.000

2310

Pitná voda – vodovod Vinohradská

130.000

3322

Obnova kulturních památek - búda

57.000

3721

Sběr nebezpečných odpadů

20.000

6112

Zastupitelstvo obce

70.000

6310

Výdaje z finančních operací

3.000

Celkem výdaje navýšení

300.000

Financování

184.050
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