
Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 13. 4.2016

Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. R. Vondrovic, Z. Morávek, 
                   L. Strnadová, M. Vilinger, M. Voráč, Ing. I. Šafář

Hosté: pí V. Hálová v ČP

Program jednání: 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Veřejná zakázka na rekonstrukci budovy obecního úřadu
4. Doplnění VO
5. Pojištění obce
6. Prodej pozemku Na Splachu
7. Žádost ****
8. Volba člena finančního výboru
9. Rozpočtové opatření
10. Různé

1. Program a ověřovatelé- návrh přidat jeden bod rozpočtové opatření dle nařízení starosty.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 13. 4.2016 a přidání bodu č. 10 na program.
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
     Ověřovatelé:  návrh- M. Voráč a Ing. R. Vondrovic.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 7 dne 13. 4.2016 M. Voráče 
     a Ing. R. Vondrovice.
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno

2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 6 ze dne 30.3.2016.
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

3. Veřejná zakázka na rekonstrukci budovy obecního úřadu-starosta podal zprávu, o tom, že ještě 
     není rozhodnutí o přidělení dotace. ZO proto tento bod odkládá.
     Návrh usnesení: ZO odkládá bod Veřejná zakázka na rekonstrukci budovy obecního úřadu.
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

4. Doplnění VO- p. Voráč podal zprávu o pracích, ještě chybí vyjádření z MěÚ v Říčanech.
     Starosta hovořil o přidání 6-7 stožárů VO na Staré cestě, které bude potřeba natřít.
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty a p. Voráče o pracích na doplnění VO
     v oblasti Březinek a Staré cesty.
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

5. Pojištění obce-pí Hálová obšírně pohovořila o historii pojištění obce, v souvislosti v NOZ
     došlo k úpravám v pojištění, uvedla některá rizika a možnost jejich pojištění. Ještě dojde k dalším
     jednáním.
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu pí. Hálové z ČP o dalších možnostech pojištění obce.
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.



6. Prodej pozemku Na Splachu- starosta seznámil ZO s tím, že prodej části pozemku č. k. 330/35
     v k. ú. Vyžlovka byl Katastrálním úřadem zamítnut- rozhodnutí je přílohou zápisu. 
     Záměr na tento prodej byl na úřední desce vyvěšen 27. 8.2015 a sejmut 24. 9.2015, ZO schválilo
     prodej části tohoto pozemku na své schůzi dne 23. 9.2015. Návrh na vklad byl podán na KN dne 
     23. 12.2015. Protože se jednalo o formální pochybení a obec i kupující trvají na prodeji (cena za 
     tento pozemek byla již uhrazena), nemění se ani výměra ani cena za metr čtvereční, ZO schvaluje 
     opět prodej tohoto pozemku a podání návrhu na vklad do KN po vypracování nového 
     geometrického plánu, tak aby KN tento návrh již nezamítl.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje opět prodej části pozemku č. k. 330/35 stejným kupujícím a podání 
     návrhu na vklad do KN po vypracování nového geometrického plánu, kterým vznikne pozemek
     č. k. 330/138, tak aby KN tento návrh již nezamítl.
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

7. Žádost Ing. Krause-p. Vondrovic přečetl žádost ****, uvedený žádá o připojení 5 parcel 
     v lokalitě Na Splachu na obecní inženýrské sítě. ZO tuto žádost zvážilo a vyslovuje souhlas
    s napojením a s výší příspěvku 400 000,- Kč. Bude sepsána dohoda o příspěvku na rozvoj obce.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje napojení 5 parcel v lokalitě Na Splachu na obecní inženýrské sítě
    a příspěvek **** obci ve výši 400 000,- Kč na rozvoj obce.
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

8. Volba člena finančního výboru-starosta uvedl, že po rezignaci Mgr. S. Hrnčíře se stal finanční
    výbor dvoučlenný a je třeba doplnit dalšího člena tohoto výboru. Návrh- M. Vilinger.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje člena finančního výboru M. Vilingera.
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

9. Rozpočtové opatření- starosta seznámil ZO s tím, že provedl rozpočtové opatření dne 31. 3.2016, 
tak jak je v jeho kompetenci dle VS č. 2/2013.

     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o provedeném rozpočtovém opatření č. 3,
     tak jak mu umožňuje VS č. 2/2013. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

10. Různé-pí Pečenková uvedla, že jsou dotazy od občanů na vybudování sběrného dvora v prostoru
      ČOV, dále uvedla, že v areálu drůbežárny jsou opět haldy odpadu.
      Byl upřesněn termín setkání s občany-29.4.2016 v Hotelu Praha.
      Starosta ukončil schůzi ve 21.35 hodin.

      Zapsala: Eva Pačesová dne 20. 4.2016.

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

                Ing. R. Vondrovic………………………

Ing. J. Pelikán Ph.D.
    starosta obce


