
Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 24. 2.2016
Přítomni: : Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Mg.S. Hrnčíř,M. Vilinger, M. Voráč,                      Ing. I. Šafář, Ing. R. Vondrovic
Program jednání: 1. Program a ověřovatelé2. Kontrola minulého zápisu3. Drůbežárna4. Nájem pozemku před Hotelem Praha5. Žádost ****6. ZŠ Vyžlovka7. Rozpočtové opatření č. 28. Termíny kulturních akcí v r. 20169. Nájem nebytových prostor OÚ „zasedačka“10. Koupaliště11.VO v Březinkách12. Termíny schůzí13. Rezignace zastupitele14. Různé
1. Program a ověřovatelé-program- návrh přidat 2 body.   Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 24. 2.2016 a přidání bodů č. 11a12    na program.    Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.    Ověřovatelé:  návrh- Ing. I. Šafář a Mgr. S. Hrnčíř.    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 3 dne 10. 2.2016 M. Voráče a Z. Morávka.    Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek.    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 3 ze dne 10. 2.2016.    Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Drůbežárna-p. Morávek podal zprávu, že započaly práce na cestě ke hřbitovu, Vznikl problém     s pramenem vody, hledá se cesta k odvedení pramenu mimo komunikaci.      Starosta uvedl, že dojde k přesnému zaměření pozemků v této lokalitě, pravděpodobně část      budovy drůbežárny stojí na obecním pozemku a v této souvislos  je třeba uvažovat i o nájmu.     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka a starosty o situaci na drůbežárně.      Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
4. Nájem pozemku před Hotelem Praha-p. Vondrovic předložil úpravu nájemní smlouvy, jednalo se    především o údržbu plochy v okolí čás  pronajatého pozemku č. p. 456/1.     Návrh usnesení: ZO schvaluje znění nájemní smlouvy mezi obcí Vyžlovka a firmou Jarf spol.s.r.o.    Na Návsi 10, Vyžlovka IČ: 25696891, která je uzavřena na dobu 5 let od 1.4.2016 do 31.3.2021    s možnos  prodloužení nájmu     s ročním nájemným ve výši 6.000,- Kč.    Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.



5. Žádost ****- starosta seznámil ZO s odpovědí obce **** na jeho žádost o připojení     dalších parcel na obecní inženýrské sítě. **** zaslal obci další žádost.     Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh starosty na zpracování smlouvy mezi obcí a **** o        podmínkách napojení jeho parcel na obecní inženýrské sítě, obec požaduje cenu 100,- Kč za metr      čtvereční ze stavebních parcel jako příspěvek na rozvoj obce a řešení současných problémů      v souvislos  s nedostatečnou kapacitou obecní technické infrastruktury.        Smlouva bude vypracována právníkem.     Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
6. ZŠ Vyžlovka - p. Hrnčíř podal zprávu o tom, že zápisu se zúčastnilo 17 dě . Starosta podal zprávu,     že práce na projektování rekonstrukce budovy OÚ finišují, dále informoval ZO o tom, že obec     Louňovice hodlá stavět svazkovou školu v horizontu 3 let.      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Hrnčíře a starosty o ZŠ Vyžlovka a pracích     na rekonstrukci budovy OÚ.     Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
7. Rozpočtové opatření č. 2- správce rozpočtu a účetní vysvětlila nutnost provést úpravu rozpočtu.      Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy zápisu.     Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
8. Termíny kulturních akcí v r. 2016- p. Hrnčíř představil přehled kulturních akcí na rok 2016,      které pořádá či spolupořádá obec Vyžlovka. Některé termíny budou ještě upřesněny.     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přehled kulturních akcí na rok 2016, které pořádá či      spolupořádá obec Vyžlovka.     Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
9. Nájem nebytových prostor OÚ „zasedačka“ – záměr byl vyvěšen na úřední desce úřadu    22. 1.2016. Pí. **** ústně požádala o další pronájem tohoto prostoru.    Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem nebytového prostoru v 1. patře budovy OÚ    pí. *****, Vyžlovka za účelem cvičení rehabilitační jógy    na dobu určitou do 30. 6. 2016 s měsíčním nájmem 500,- Kč.    Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
10. Koupaliště-p. Morávek seznámil ZO s nabídkou firmy Jarf spol. s.r.o. na opravu terasy       na koupališ . Protože hrozí  zborcení-terasa je po zimním období ve špatném stavu, oprava      bude provedena ihned. Další opravy budou také nutné, je třeba také zprovoznit studnu.      Dále je třeba hledat pracovní síly na sezonu.      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o situaci na koupališ  a o nutnos  provést       opravy, tak aby byla zajištěna sezona.      Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
11.VO v Březinkách-p. Voráč přestavil projekt na rozšíření VO v lokalitě Březinky, budou přidány       4 lampy. Cena projektu na stavební povolení nebo územní řízení (dle vyjádření stavebního úřadu)       bude cca 10 000,- Kč.      Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření VO v Březinkách o 4 lampy.      Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
12. Termíny schůzí- ZO znovu projednalo termíny schůzí a schvaluje tyto nové termíny, které budou       vyvěšeny na stránkách obce. Nejbližší termín 16. 3.2016, dále po 14 dnech s letní přestávkou  od       14. 7. do 31. 8.2016.      Návrh usnesení ZO schvaluje navržené termíny schůzí, které budou vyvěšeny na stránkách obce.      Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.



13. Rezignace zastupitele- p. Hrnčíř seznámil ZO se svojí rezignací na funkci zastupitele a předsedy        sociálního výboru k datu 29. 2.2016, kterou v písemné formě předložil starostovi.       Starosta oznámil, že bude osloven náhradník na č. 1 volební strany č. 1 Pro Vyžlovku pí Strnadová       Lucie.        Návrh usnesení ZO bere na vědomí zprávu p. Hrnčíře o jeho rezignaci na funkci zastupitele a          předsedy sociálního výboru k datu 29. 2.2016, kterou v písemné formě předložil starostovi.       Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.       Návrh usnesení ZO bere na vědomí zprávu starosty o oslovení náhradníka na č.1 volební strany        č.1 Pro Vyžlovku pí Strnadové Lucie.        Hlasování: pro 8, pro  0, zdržel se 0. Schváleno.
14. Různé- p. Šafář hovořil o úpravě dětského koutku v areálu fotbalového hřiště.       P. Morávek pozval ZO na představení v Hotelu Praha, hovořil o úpravách, které byly provedeny,       např. podium, závěsy. Dále hovořil o tom, že elektroměr na ČOV bude převeden na obec.      Starosta ukončil schůzi ve 21.30 hodin.
      Zapsala: Eva Pačesová dne 29. 2.2016.
       Ověřovatelé:    Mgr. S. Hrnčíř…………………………………………….

       Ing. I. Šafář……………………………………………………….

Ing. J. Pelikán Ph.D.     starosta obce


