
Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obec Vyžlovka dne 10.2.2016
Přítomni: : Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Mgr. S. Hrnčíř, M. Vilinger, M. Voráč,                     Ing. I. ŠafářOmluveni: Ing. R. Vondrovic
Program jednání: 1. Program a ověřovatelé2. Kontrola minulého zápisu3. Majetek dotace BRKO4. Drůbežárna-stavební povolení5. Nájem pozemku před Hotelem Praha6. Žádost ****7. Cena obecních pozemků8. ZŠ Vyžlovka9. Inventarizace majetku a závazků10. Rozpočtové opatření č. 111. Vyhodnocení veřejné zakázky12. Informace-dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV13. Různé
1. Program a ověřovatelé-  návrh přidat 2 body č. 11. a 12.    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 10.2.2016 a přidání bodů č. 11a12    na program.    Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.    Ověřovatelé:  návrh- M. Voráč a Z. Morávek.    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 3 dne 10. 2.2016 M. Voráče a Z. Morávka.    Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek.    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 2 ze dne 20. 1.2016.    Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Majetek dotace BRKO- p. Morávek seznámil ZO s návrhem Smlouvy o nájmu a odkoupení movité      věci mezi obcí Vyžlovka Svazkem obcí Region Jih. Předmětem Smlouvy je 160 ks biopopelnic, 2 ks      kontejnerů a 10 ks komposterů.     Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu a odkoupení movité věci mezi obcí      Vyžlovka Svazkem obcí Region Jih na dobu pě  let s ročním nájemným 2.512,- Kč bez DPH.     Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
4. Drůbežárna-stavební povolení- starosta uvedl, že firma Agro Duckling doplnila požadované     dokumenty a řízení dále pokračuje.    P. Morávek hovořil o dalším úniku močůvky na obecní komunikaci ke hřbitovu, dle sdělení    p. Hubálka ředitele uvedené firmy, došlo k této situaci, protože byly vyplachovány prostory budov     a zároveň byly plné jímky. Pí Pečenková uvedla, že tato situace je tristní a navrhuje podání s žnos    ČIŽP.     Návrh usnesení: ZO schvaluje zaslání opětovné s žnos  na ČIŽP, která se týká situace okolo úniku     močůvky na obecní komunikaci vedoucí ke hřbitovu.    Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.



5. Nájem pozemku před Hotelem Praha- záměr byl vyvěšen na úřední desce 25. 1.2016.     Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem čás  pozemku č. k.456/1 o výměře 268 m² plochy    před Hotelem Praha s oplocením, které bude zhotoveno dle přiloženého náčrtu a bude opatřeno     přírodním nátěrem. Smlouva bude uzavřena na dobu pě  let a ročním nájemným 6.000,- Kč.    ZO si vyhrazuje posouzení bodů smlouvy, zejména specifikaci údržby plochy okolo zmíněného     pozemku.    Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
6. Žádost *****- ***** nesouhlasí s požadovanou výší příspěvku obcí, nabízí částku 150.000,- Kč.    P. Morávek uvedl, že příspěvky by měly být použity v současné době na řešení situace s dodávkou     vody a kapacitou ČOV.  Rozhodnu  o připojení dalších parcel za podmínek navržených ***** vnímá ZO jako nezodpovědné.    Návrh usnesení: ZO nevyhovuje žádos  **** o připojení dalších 5 parcel na obecní vodovod     a kanalizaci.    Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
7. Cena obecních pozemků- starosta uvedl, že došlo ke změně legisla vy a prodej stavebních      pozemků je nově za žen 21 % DPH. ZO projednalo tuto zprávu.     Návrh usnesení: ZO schvaluje prodejní cenu obecních pozemků Na Splachu ve výši 2.000,- Kč za     metr čtvereční + zákonné DPH.     Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
8. ZŠ Vyžlovka-p. Hrnčíř seznámil ZO s výsledkem konkurzního řízení na ředitele/ku ZŠ na Vyžlovce.     Ředitelkou byla vybrána pí Pelikánová. Starosta jmenoval pí. Pelikánovou ředitelkou ZŠ Vyžlovka      na dobu 6 let a zároveň odvolal dosavadního ředitele p. Hrnčíře.     Dále p. Hrnčíř uvedl, že se v únoru bude konat zápis.     Starosta seznámil ZO s m, že přípravné práce na rekonstrukci budovy OÚ budou dokončeny      v únoru a vše bude připraveno k podání na stavební úřad a příslušné ins tuce, které se k projektu      vyjadřují.     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí odvolání dosavadního ředitele ZŠ Vyžlovka p. Hrnčíře     a jmenování pí Pelikánové ředitelkou ZŠ Vyžlovka na dobu 6 let.     Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o přípravných pracích na rekonstrukci budovy      OÚ.     Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
9. Inventarizace majetku a závazků- účetní předložila ZO inventarizační zprávu za r. 2015.     Návrh usnesení: ZO schvaluje inventarizační zprávu obce Vyžlovka za r. 2015.     Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
10. Rozpočtové opatření č. 1- starosta uvedl, že dne 25.1.2016 schválil rozpočtové opatření č. 1.      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o provedení rozpočtového opatření č. 1       ze dne 25. 1.2016, které je přílohou zápisu.      Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
11. Vyhodnocení veřejné zakázky- p. Voráč člen hodno cí komise seznámil ZO s výsledkem       výběrového řízení na veřejnou zakázku „Vyžlovka-chodník v ulici Pražská a chodník s oplocením        v ulici Jevanská“.  Hodno cí komise předložila ZO k rozhodnu  nabídky uchazečů.        Protokol otevírání obálek, Protokol o posouzení nabídek a Rozhodnu  o výběru nejvýhodnější        nabídky jsou přílohou zápisu.       Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh hodno cí komise pro veřejnou zakázku a výběr        nejvýhodnější nabídky, kterou předložila firma VIN Consult s.r.o, Jeremenkova 763/88,



       Praha 4 140 00,IČ:49614967s nabídkovou cenou 170.000,-Kč bez DPH.       Hlasování: pro 7, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.

12. Informace-dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV-starosta hovořil o tom, že je nutné      věnovat více pozornos  povinnos  obcí udržovat stávající infrastrukturu, dotace jsou určeny       pouze na vybudování nových sí . Je třeba v budoucnu soutěžit provozovatele sí .      Na podzim bude vyhlášena nová výzva OPŽP, obec má možnost požádat o dotaci na intenzifikaci      ČOV a dokončení kanalizace v obci.      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o nutnos  údržby stávajících sí  z finančních       prostředků obce a o podzimní výzvě OPŽP , která se týká možnos  podat žádost o dotaci na      intenzifikaci ČOV a dokončení kanalizace v obci.
13. Různé-p. Vilinger tlumočil dotazy občanů ke kácení v obci. P. Morávek uvedl, že se jednalo       o nálety, a že bude nasázena nová sadba.      Starosta ukončil zasedání ve 21.20 hodin.
     Zapsala: Eva Pačesová dne 17. 2.2016.

     Ověřovatelé: M. Voráč…………………………………….

Z. Morávek…………………………………………

Ing. J. Pelikán Ph.D.  starosta obce


