
Zápis č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 17.12.2014

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

Omluveni: Mg.S. Hrnčíř, M. Vilinger

Program jednání: 
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Rozpočet obce na rok 2015
4. Rozpočtový výhled
5. Rozpočtové opatření č.8
6. Poplatky
7. Jednací řád
8. Dotace
9. Prezentace činnosti ZO
10. Plán inventur
11. Žádost o odkoupení pozemku č.k. 433/5
12. Různé

1. Program a ověřovatelé- navržený program-ZO nemá námitek.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání dne 17.12.2014.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
    Ověřovatelé zápisu: návrh-MUDr. J. Pečenková a Z. Morávek.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu dne 17.12.2014 MUDr. J. Pečenkovou 
    a Z. Morávka.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 17 ze dne 3.12.2014.
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

3. Rozpočet obce na rok 2015-  návrh rozpočtu byl na úřední desce úřadu vyvěšen dne 21.11.2014.
    Nebyly žádné námitky ani připomínky. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Vyžlovka na rok 2015 dle přílohy zápisu jako 
    schodkový, schodek bude pokryt přebytkem rozpočtu z minulých let. Rozpis rozpočtu bude 
    proveden bezodkladně.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

4. Rozpočtový výhled- starosta představil ZO rozpočtový výhled na roky 2015-2017. ZO nemá 
     námitek.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtový výhled obce Vyžlovka na roky 2015-2017
     dle přílohy zápisu.
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

5. Rozpočtové opatření č.8 - účetní a správce rozpočtu vysvětlila nutnost provedení rozpočtového 
    opatření, je třeba upravit příjmy a výdaje za volby do zastupitelstev obcí a další kapitoly rozpočtu.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatřen č. 8 dle přílohy zápisu.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.



6. Poplatky- p. Vondrovic podal zprávu o nutnosti vypracovat novou smlouvu o odvádění odpadních
    vod, tak aby odpovídala platné legislativě. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Vondrovice o nutnosti vypracovat novou smlouvu 
    o odvádění odpadních vod, tak aby odpovídala platné legislativě. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno
    Návrh usnesení: ZO ukládá p. Vondrovicovi vypracovat novou smlouvu o odvádění odpadních vod, 
    tak aby odpovídala platné legislativě.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno
    ZO dále schválilo po projednání ceny poplatků za svoz komunálního odpadu, bioodpadu a stočného
    na rok 2015. Ceny zůstávají stejné jako v roce 2014.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje po projednání ceny poplatků za svoz komunálního odpadu, 
    bioodpadu a stočného na rok 2015. Ceny zůstávají stejné jako v roce 2014.
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno

7. Jednací řád-p. Vondrovic podal zprávu a představil nový jednací řád ZO Vyžlovka. Uvedl některé 
    změny platné od 1. 1.2015. Jednací řád bude vyvěšen na webových stránkách obce.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje na základě ustanovení § 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích
    (obecní zřízení) v platném znění Jednací ZO Vyžlovka s účinností od 1. 1.2015.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno

8. Dotace- starosta a místostarosta (p. Vondrovic) podali zprávu o možnostech získání dotací
    především na dobudování vodovodu a kanalizace(akce Vodovod a Kanalizace Vyžlovka 2011).
    Dle doporučení ZO hodlá spojit tuto akci s výstavbou kanalizace v oblasti Březinek. Důvodem
    je větší šance na získání dotace. P. Vondrovic uvedl ještě další možnost a výzvy, které vyhlašují
    např. SFŽP, MAS Říčansko apod.. 
    Návrh usnesení:ZO bere na vědomí zprávu starosty a místostarosty a (p. Vondrovice) o 
    možnostech získání dotací především na dobudování vodovodu a kanalizace(akce Vodovod 
    a Kanalizace Vyžlovka 2011). Dle doporučení ZO hodlá spojit tuto akci s výstavbou kanalizace
    v oblasti Březinek. Důvodem je větší šance na získání dotace. P. Vondrovic uvedl ještě další 
    možnost a výzvy, které vyhlašují např. SFŽP, MAS Říčansko apod.. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno

9. Prezentace činnosti ZO- tento bod ZO odkládá.
    Návrh usnesení: ZO odkládá bod č.9 prezentace činnosti ZO .
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno

10. Plán inventur- ZO sestavilo plán inventur a jmenovalo inventarizační komisi k provedení řádné 
       inventarizace majetku a závazků obce Vyžlovka. Komise byla řádně proškolena.
      Návrh usnesení: ZO schvaluje  plán inventur a jmenování inventarizační komise dle přílohy zápisu.
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno

11. Žádost o odkoupení pozemku č.k. 433/5- ZO projednalo žádost o koupi obecního pozemku
       a schvaluje prodej pozemku č.k. 433/5 o výměře  228 metr čtverečních za cenu 800,- Kč za metr
       čtvereční p. **********.
      Ve smlouvě bude uvedeno, že p. ********* si je vědoma existence inženýrských sítí (soukromých 
       majitelů), které vedou přes tento pozemek. Návrh na vklad a smlouvu a daň z nabytí nemovitých 
       věcí uhradí obec.
       Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku č.k. 433/5 o výměře  228 metr čtverečních za cenu 
       800,- Kč za metr čtvereční p. *********. Ve smlouvě bude uvedeno, že p. *********  si je 
vědoma existence inženýrských sítí
       (soukromých majitelů), které vedou přes tento pozemek. Návrh na vklad a smlouvu a daň 
       z nabytí nemovitých věcí uhradí obec.



       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno
12. Různé- p. Morávek navrhl upravit prostor v lokalitě U Pískovny, úpravy by provedl p. *********
       (místní podnikatel) náklady by byly pouze za dopravu, prostor by byl upraven a osázen stromy.
       MUDr. Pečenková uvedla, že tento prostor by byl vhodný pro vybudování multifunkčního hřiště 
       pro mládež. Je třeba tyto plány zkoordinovat.
       Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh p. Morávka upravit prostor v lokalitě U Pískovny, úpravy by 
       provedl p. Kempa (místní podnikatel) náklady by byly pouze za dopravu, prostor by byl upraven
      a osázen stromy. Je třeba zkoordinovat plány na úpravu s uvažovanou možností vybudovat v této
      lokalitě multifunkční hřiště pro mládež.
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno
      P. Vondrovic přednesl návrh, na tzv. partnerství mezi obcemi. ZO bude tuto možnost zvažovat.
      Další podněty nebyly, starosta ukončil jednání ve 21.30 hodin.

     zapsala: Eva Pačesová dne 19. 12. 2014

     

     ověřovatelé:  MUDR. J. Pečenková…………………………..

                 Zdeněk Morávek…………………………………

            ………………………………….
   Ing. J.Pelikán, Ph.D.
       starosta obce

     
   

    



Usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 17.12.2014

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. zprávu p. Vondrovice o nutnosti vypracovat novou smlouvu  o odvádění odpadních vod, tak aby 
   odpovídala platné legislativě

2. zprávu starosty a místostarosty a (p. Vondrovice) o možnostech získání dotací především na 
    dobudování vodovodu a kanalizace (akce Vodovod  a Kanalizace Vyžlovka 2011),dle doporučení ZO 
    hodlá spojit tuto akci s výstavbou kanalizace v oblasti Březinek, důvodem je větší šance na získání 
    dotace, p. Vondrovic uvedl ještě další možnost a výzvy, které vyhlašují např. SFŽP, MAS Říčansko 
     apod.

Zastupitelstvo schvaluje:

1. program zasedání dne 17.12.2014

2. ověřovatele zápisu dne 17.12.2014 MUDr. J. Pečenkovou  a Z. Morávka

3. zápis č. 17 ze dne 3.12.2014

4. rozpočet obce Vyžlovka na rok 2015 dle přílohy zápisu jako schodkový, schodek bude pokryt 
     přebytkem rozpočtu z minulých let, rozpis rozpočtu bude proveden bezodkladně

5. schvaluje rozpočtový výhled obce Vyžlovka na roky 2015-2017 dle přílohy zápisu

6. rozpočtové opatřen č. 8 dle přílohy zápisu

7. po projednání ceny poplatků za svoz komunálního odpadu, bioodpadu a stočného na rok 
    2015,ceny zůstávají stejné jako v roce 2014

8. na základě ustanovení § 96 zákona č.128/2000 Sb. o obcích(obecní zřízení) v platném znění Jednací 
    ZO Vyžlovka s účinností od 1. 1.2015

9. plán inventur a jmenování inventarizační komise dle přílohy zápisu

10. prodej pozemku č.k. 433/5 o výměře  228 metr čtverečních za cenu 800,- Kč za metr čtvereční
       p. *********, ve smlouvě bude 
       uvedeno, že p. ********* si je vědoma existence inženýrských sítí (soukromých majitelů), které 
       vedou přes tento pozemek,návrh na vklad a smlouvu a daň z nabytí nemovitých věcí uhradí obec

11. návrh p. Morávka upravit prostor v lokalitě U Pískovny, úpravy by provedl p. *********  (místní 
       podnikatel) náklady by byly pouze za dopravu, prostor by byl upraven a osázen stromy, je třeba 
       zkoordinovat plány na úpravu s uvažovanou možností vybudovat v této lokalitě multifunkční 
       hřiště pro mládež

Zastupitelstvo ukládá:

1. p. Vondrovicovi vypracovat novou smlouvu o odvádění odpadních vod, tak aby odpovídala platné 
     legislativě



Zastupitelstvo odkládá:

1. bod č. 9 prezentace činnosti ZO

                                                         Ing. Jan Pelikán, Ph.D.
                                                              starosta obce


