Zápis z XXIII. zasedání ZO Lačnov
ze dne 21. dubna 2017
Dne 21.4.2017 od 18:00 hodin proběhlo XXIII. zasedání Zastupitelstva obce Lačnov, které se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lačnově.
Zasedání přítomni:

Ostatní přítomni:

Marie Vlčková, Mgr. Monika Vránová, Miloslav Vlček, Marie Jahodová,
Josef Masař, Oldřich Pechal, Josef Šarátek, Josef Martinka,
Vojtěch Kudela
občané - viz prezenční listina

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu zasedání
3. Vařákovy paseky vědecká rekonstrukce vypálené usedlosti s napojení na síť naučných stezek
(informace zástupce ČSOP)
4. Schválení Nařízení obce č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
5. Schválení OZV č. 2/2017 o zrušení OZV č. 6/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj
6. Podání žádosti na Ministerstvo zemědělství Opatření k posílení rekreační funkce lesa
7. Příprava žádosti do OPŽP Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obce
8. Aktuální informace – Schválení záměru na směnu pozemků
9. Závěr

Ad 1) Zasedání bylo zahájeno starostkou obce p. Marií Vlčkovou, která řídila celé zasedání.
Přivítala všechny přítomné.
Ověřovateli zápisu p. starostka určila p. Jana Sucháčka a ing. Pavla Drába
Zapisovatelkou zápisu byla stanovena Stanislava Bližňáková.

Ad 2) P. starostka předložila program zasedání, který nebyl doplněn, ani změněn.
Usnesení č. 143/23
Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání.
Hlasování: Pro:9
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 3) Paní starostka představila zástupce ZO ČSOP – p. Milana Orálka, p. Yvetu Pončíkovou –
předsedkyni, p. Kalhouse a požádala je, aby se vyjádřili k reklamaci ohledně pořízených
informačních tabulí k označení naučné stezky Vařákovy paseky.
Zastupitelé vznesli své připomínky k provedeným pracím na stojanech (prasklé plexisklo, stojan
zapřen odkorkama, zespodu nenatřené střížky), které doložili také fotografiemi z roku 2015 –

2 měsíce po realizaci a chtějí vysvětlení k údajně provedeným opravám.
Proběhla i samotná prohlídka stojanu u Muzea Vařákovy paseky.
P. Orálek uznal určité nedostatky, které slíbil odstranit. Provedou nátěry a opravy v termínu
do konce června 2017.
Také požádal v případě získání dotace na projekt: „Společná historie vypálených obcí“
z INTERREGu o další setkání se zastupiteli ohledně projednání spolupráce na tomto projektu.

Ad 4) Paní starostka předložila zastupitelům ke schválení Nařízení obce č. 1/2017 o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje, jak bylo domluveno již na minulém zasedání ZO. Nařízení
obce bylo konzultováno s živnostenským úřadem Zlínského kraje. Zastupitelé navrhují nechat
vyhotovit a umístit na začátek obce tabuli, která by upozorňovala na zákaz podomního prodeje.
Usnesení č. 144/23
Zastupitelstvo obce schválilo Nařízení Obce Lačnov č. 1/2017 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje.
Hlasování: Pro:9
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 5) Paní starostka přednesla zastupitelům doporučení metodické kontroly z Ministerstva
vnitra zrušit OZV č. 6/1998 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
Usnesení č. 145/23
Zastupitelstvo obce schválilo OZV č. 2/2017, kterou se zrušuje OZV č. 6/1998 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
Hlasování: Pro:9
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 6) Paní starostka informovala o podání žádosti na Ministerstvo zemědělství Opatření
k posílení rekreační funkce lesa. Jde o nově vyhlášený dotační titul, kde je možno v lese na
pozemcích, které plní funkci lesa zřídit odpočinkové místo - na Javorku - naučná stezka Vařákovy
paseky a současně trasa Hornolidečské magistrály. (obdoba v Lidečku pod Čertovými skalami)
Umístily by se zde herní prvky pro děti i dospělé, opravilo by se chátrající posezení. Dotace je
100%, ale nezahrnuje zpracování žádosti. Rozpočet projektu je ve výši 659.897 Kč.
Usnesení č. 146/23
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na Ministerstvo zemědělství „Opatření k posílení
rekreační funkce lesa“.
Hlasování: Pro:9
Proti:0
Zdržel se:0

Ad 7) Paní starostka seznámila přítomné s možností dotace z OPŽP Hospodaření se srážkovými
vodami v intravilánu obce. Dotace ve výši 85% i na vypracování projektu - uznatelný náklad.
Potřeba vyřešit odtok vody u muzea, aby voda netekla na pozemky občanů.
P. starosta osloví projektanta z firmy GEOtest, a.s., Brno – vysvětlí mu situaci a po shlédnutí
místa, bude požadovat vyjádření. Pozve jej také na zasedání ZO a zastupitelé se poté rozhodnou.

Ad 8) Aktuální informace
V tomto bodě se p. starostka vrátila k projednávané žádosti již na minulém zasedání ZO, kdy
firma AG – STEMA, spol. s r.o., - p. M.Šulíka žádala o směnu pozemků p.č. 2670/54 – orná půda o

celkové výměře 3381 m2, p.č. 2670/47 – orná půda o celkové výměře 734 m 2, p.č. 2354/26 – orná
půda o celkové výměře 743 m2, p.č. 3064/2 – TTP o celkové výměře 113 m2 a p.č. 1982/40 – orná
půda o celkové výměře 14 m 2 za pozemky p.č. 1932 – orná půda o výměře 1349 m 2, p.č. 1939/2 –
orná půda o výměře 1158 m2, p.č. 1951 – orná půda o výměře 2428 m 2, p.č. 2776/7 – ostatní plocha
o výměře 50 m2.
Pozemky ve vlastnictví p. Šulíka jsou vedle obecních pozemků, na které firma VHS při realizaci
stavby ČŘB II ukládala přebytečnou zeminu dle smlouvy. Zemina postupně ujíždí a zasypala i
pozemky p. Šulíka i dalších občanů.
Zastupitelé navrhují vykoupit všechny pozemky, kde je skládka od jejích majitelů.
P. Šulík pozemky nechce prodat, požaduje směnu za jiné obecní pozemky.
Usnesení č. 147/23
Zastupitelstvo obce schválilo zveřejnění záměru na směnu pozemků p.č. 2670/54 – orná půda
o celkové výměře 3381 m2, p.č. 2670/47 – orná půda o celkové výměře 734 m 2, p.č.
2354/26 – orná půda o celkové výměře 743 m2, p.č. 3064/2 – TTP o celkové výměře 113 m2
a p.č. 1982/40 – orná půda o celkové výměře 14 m 2 za pozemky p.č. 1932 – orná půda o
výměře 1349 m2, p.č. 1939/2 – orná půda o výměře 1158 m 2, p.č. 1951 – orná půda o
výměře 2428 m2, p.č. 2776/7 – ostatní plocha o výměře 50 m2.
Hlasování: Pro:5
Proti:0
Zdržel se:4
P. starostka oznámila zastupitelům, že po upozornění p. Pechala, jsme zaslali žádost na HZS
Zlínského kraje o bezúplatný převod speciálního požárního motorového vozidla Renault Midlum
na Obec Lačnov. V případě realizovaného převodu majetku bezúplatně se majetek převádí v
účetní pořizovací ceně a oprávkách, tato skutečnost může mít vliv na čerpání dotací.
P. starostka informovala přítomné o možnosti zřízení na webových stránkách obce Rozklikávacího
rozpočtu. Ve smlouvě je uvedena cena za zřízení modulu 12.500 Kč bez DPH, dále cena za
zajištění provozu a oprávnění užívat modul na 1 rok ve výši 1.950 Kč bez DPH. Na dalším zasedání
ZO by se provedla rozpočtová změna.
Usnesení č. 148/23
Zastupitelstvo obce pověřilo paní starostku k podpisu Smlouvy o zřízení a provozu
Rozklikávacího rozpočtu na webových stránkách obce s firmou Galileo Corporation s.r.o.
Hlasování: Pro:9
Proti:0
Zdržel se:0
Informace ohledně dotací
Žádost o dotaci na Dětské hřiště na Kozinci z programu obnovy venkova MMR nebyla podpořena a
taktéž žádost o dotaci z POV Zlínského kraje na „Zázemí pro spolkovou činnost Lačnov " nebyla
podpořena.
- P. starostka pozvala všechny v neděli 30.4.2017 na Pietní vzpomínku na Vařákových pasekách
- P. V.Kudela informoval o akci Stavění máje a pálení čarodějnic 30.4.2017 od 16 hodin
- P.A.Zvonek vznesl své přípomínky.
Zastupitelé se dohodli na termínu schůzky 3.5.2017 v 17 h., půjdou se podívat na místo, které je
předmětem jednání ohledně potoka.
- P.O.Pechal požádal p. starostku, aby případné další reklamace řešila písemně.

Ad 9) Závěr
Na závěr paní starostka poděkovala všem za účast.
Zasedání ZO skončilo ve 20:45 hodin.

Dne 21.4.2017 zapsala:
Stanislava Bližňáková
Marie Vlčková - starostka obce
Zápis ověřili:
Jan Sucháček
Ing. Pavel Dráb
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