
Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 18. 2.2015

Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, Bc. R. Vondrovic,Z. Morávek,
                   Mg.S. Hrnčíř, M. Vilinger
Omluveni: M. Voráč
Program jednání:

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Dotace na rekonstrukci obecního veřejného osvětlení
4. Spolupráce s ing. *******
5. Pronájem nebytových prostor na koupališti
6. Prodej pozemku č. k.433/5
7. Rozpočtové opatření č. 1
8. Odměny ZO- předsedové výborů
9. Příspěvek OS Tudyznudy
10. Odpady- informace o schůzce ve Struhařově
11. Příprava dotace na vodovod a kanalizaci od KÚSK
11.1. Různé-divadelní představení

1. Program a ověřovatelé-navržený program-návrh starosty přidat bod Příprava dotace na vodovod
    a kanalizaci od KÚSK.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání dne 18. 2.2015 a přidání bodu Příprava dotace
    na vodovod a kanalizaci od KÚSK.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
    Ověřovatelé zápisu: návrh – Z. Morávek a M. Vilinger.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu – Z. Morávka a M. Vilingera.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek.
   Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 3 ze zasedání ZO dne 4.2.2015.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

3. Dotace na rekonstrukci obecního veřejného osvětlení- starosta podal zprávu o uzavřené smlouvě 
    s firmou CODES CZ s.r.o. o poskytnutí nabízených služeb.
   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o uzavřené smlouvě s firmou CODES CZ s.r.o.
    o poskytnutí nabízených služeb.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

4. Spolupráce s ing. ******* – starosta podal zprávu o tom, že firma Ing. ******* provádí průklest
     dřevin Na Staré cestě. Vznikl problém se sloupem VN, který budovala firma ČEZ. V tomto případě 
     došlo zřejmě k pochybení stavebního úřadu, proto by se měl Ing. ******* obrátit na tento úřad.
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o pokračující spolupráci s Ing. *******.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

5. Pronájem nebytových prostor na koupališti- starosta přečetl žádost manželů *******
    o pronájem nebytových prostor v budově na koupališti.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v budově
    na koupališti.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.



6. Prodej pozemku č. k.433/5- ZO revokovalo svoje usnesení  ze dne 17.12.2014.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku č.k.433/5 v k.ú. Vyžlovka  o výměře 228 metrů 
    čtverečních manželům ******* za cenu 800,- Kč za metr čtvereční. Ve smlouvě bude 
    uvedeno, že kupující jsou si vědomi existence inženýrských sítí ( soukromých majitelů), které vedou
    přes tento pozemek. Daň z nabytí nemovitých věcí uhradí obec a poplatek za návrh na vklad do KN
    uhradí kupující.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 1- účetní a správce rozpočtu vysvětlila nutnost provést rozp. opatření.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy zápisu.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

8. Odměny ZO- předsedové výborů- účetní podala zprávu o úpravě odměn předsedům výborů.
    Předsedové mají nárok na příplatek za předsednictví od svého zvolení tj. 19. 11.2014.
    Proto byla odměna těmto předsedům zpětně opravena v účetním období za leden 2015. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu účetní o upravené odměně předsedům výborů
    v lednu 2015.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

9. Příspěvek OS Tudyznudy- starosta přečetl žádost OS Tudyznudy o příspěvek na akci pro děti
    Masopustní rej, konanou v Hotelu Praha( žádost je přílohou zápisu). 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výš 1.500,-Kč OS Tudyznudy IČ: 22725211, U Vodárny    
    na akci pro děti Masopustní rej, konanou v Hotelu Praha a uzavření veřejnoprávní smlouvy o 
    poskytnutí dotace.
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. Schváleno.

10.Odpady- informace o schůzce ve Struhařově- p.Morávek podal zprávu o průběhu schůzky
     ve Struhařově . Jedná se o možnosti vytvořit svazek obcí a financovat pořízení svozového vozu.
     Stávající svozová firma .A.S.A. Říčany není schopna doložit přesnou kalkulaci cen svozů.
    Jednání budou dále pokračovat.

     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o schůzce ve Struhařově, která se 
     týkala možností dalšího svážení komunálního odpadu i bioodpadu.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

11. Příprava dotace na vodovod a kanalizaci od KÚSK- starosta podal zprávu o příležitosti žádat
      o dotaci na vodovod a kanalizaci od KÚSK. Jedná se o část vodovodu a kanalizace, na kterou je již 
     vydané stavební povolení a dále na stavby souvisejících domovních přečerpávacích stanic,
      na které je objednáno vytvoření projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení.
      Návrh usnesení: ZO schvaluje doplnění žádosti na vybudování vodovodu a kanalizace v obci
      o objednání zpracování žádosti o dotaci od KÚSK (projektová dokumentace a stavební povolení 
      na přečerpávací stanice) od firmy VIS spol. s.r.o. v ceně 23.000,- Kč + DPH.
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

11.1.Různé –divadelní představení- p. ******* představila divadelní spolek MrsťaPrsťa,
       byla by možnost uvést představení tohoto spolku v Hotelu Praha, obec by se tom finančně 
       podílela. Ještě bude upřesněno.
      



Starosta ukončil zasedání ve 21.30 hodin.
Zapsala Eva Pačesová dne 24. 2.2015.

      

ověřovatelé:   Z. Morávek……………………………………….

           
                          M. Vilinger………………………………………..

Ing. Jan Pelikán, Ph.D.
           starosta



Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 18.2.2015

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. zprávu starosty o uzavřené smlouvě s firmou CODES CZ s.r.o. o poskytnutí nabízených služeb

2. zprávu starosty o pokračující spolupráci s Ing. *******

3. zprávu účetní o upravené odměně předsedům výborů v lednu 2015

4. zprávu p. Morávka o schůzce ve Struhařově, která se týkala možností dalšího svážení komunálního 
    odpadu i bioodpad

Zastupitelstvo schvaluje:

1. program zasedání dne 18. 2.2015 a přidání bodu Příprava dotace na vodovod a kanalizaci od KÚSK

2. ověřovatele zápisu – Z. Morávka a M. Vilingera

3. zápis č. 3 ze zasedání ZO dne 4.2.2015

4. vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor v budově na koupališti

5. prodej pozemku č.k.433/5 v k.ú. Vyžlovka  o výměře 228 metrů čtverečních manželům ******* za 
cenu 800,- Kč za metr čtvereční, ve smlouvě bude uvedeno, že kupující jsou si vědomi 
    existence inženýrských sítí (soukromých majitelů), které vedou přes tento pozemek, daň z nabytí
    nemovitých věcí uhradí obec a poplatek za návrh na vklad do KN uhradí kupující

6. rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy zápisu

7. příspěvek ve výš 1.500,-Kč OS Tudyznudy IČ: 22725211, U Vodárny  na akci pro děti Masopustní rej, 
    konanou v Hotelu Praha a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

8. doplnění žádosti na vybudování vodovodu a kanalizace v obci o objednání zpracování žádosti o 
     dotaci od KÚSK (projektová dokumentace a stavební povolení na přečerpávací stanice) od firmy 
     VIS spol. s.r.o. v ceně 23.000,- Kč + DPH

Ing. J. Pelikán Ph.D.
     starosta obce


