
Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 29. 4.2015

Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. I. Šafář,  Z. Morávek, Mgr. S. Hrnčíř, Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic

Omluveni: MUDr. J. Pečenková, M. Vilinger               

Program jednání:   

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola zápisů č.8 a č. 9 
3. Smlouva o dílo s firmou VIS spol. s.r.o. Hradec Králové-dokončení kanalizace-projektová příprava
4. Stanovisko obce k situaci projektu kanalizace v Březinkách
5. Setkání s občany 24. 4.2015
6. Pronájem sportoviště na koupališti
7. Majetkoprávní vypořádání pozemků
8. Smlouva o partnerství a spolupráci s obcí Struhařov
9. Příprava sezony na koupališti
10. Věcná břemena s firmou ČEZ a.s. v Březinkách
11. Soudní řízení obec versus p. *********
12. Různé

1. Program a ověřovatelé- starosta navrhl přidat na program 3 body č. č. 9-11.
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje navržený program jednání dne 29. 4.2015 a přidání bodů č. 9-11.
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
     Ověřovatelé: návrh-  Ing. I. Šafář a Ing. R. Vondrovic.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 10 ze dne 29. 4.2015- Ing. I. Šafáře
     a Ing. R. Vondrovice. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

2. . Kontrola zápisů č.8 a č.9 – ZO nemá námitek.
      Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 8 a č. 9 ze dne 15. 4. a 24. 4.2015.
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

3.Smlouva o dílo s firmou VIS spol. s.r.o. Hradec Králové-dokončení kanalizace-projektová příprava-
    starosta seznámil ZO se zněním smlouvy na uvedenou projektovou přípravu. ZO nemá námitek.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou VIS spol.  s.r.o. Hradec Králové
    na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby a podání žádosti o dotaci
    v aktuálních výzvách souvisejících dotačních titulů- Vyžlovka – dokončení kanalizace.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

4. Stanovisko obce k situaci projektu kanalizace v Březinkách-starosta podrobně seznámil ZO
   s navrženým vedením kanalizace v lokalitě Březinek. Většina vedení má být gravitační. Stavba
   by měla vést přes pozemky soukromých majitelů, bude nutné s nimi jednat.
   Návrh usnesení: ZO schvaluje projektovou dokumentaci vedení kanalizace v lokalitě Březinek.
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

5. Setkání s občany 24. 4.2015- starosta uvedl, že byl pořízen zvukový záznam, sestříhaný bude 
    zveřejněn. Největší problém, je v současné době situace v drůbežárně. ZO se bude tímto 
   problémem i nadále zabývat. Všechny dotazy občanů byla zodpovězeny na místě.



6. Pronájem sportoviště na koupališti- záměr na pronájem byl zveřejněn na ÚD po dobu nejméně
    15 dnů. O pronájem projevilo zájem opět OS Liščí pětka,  ZO po projednání pronájem OS schvaluje.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem sportoviště na koupališti Občanskému sdružení Liščí pětka
    po dobu jednoho roku od 1. 6. 2015 po dobu jednoho roku s nájemným 1,- Kč.  
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

7. Majetkoprávní vypořádání pozemků – starosta seznámil ZO s návrhem směnné smlouvy.
    Jedná se o pozemky v majetku obce a p. *********. 
    Obec navrhla směnnou smlouvu s doplatkem rozdílu od p. ********* ve výši 20.000,- Kč.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí a p. ********* s doplatkem rozdílku od 
p. ********* ve výši 20.000,- Kč.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

8. Smlouva o partnerství a spolupráci s obcí Struhařov- p. Morávek uvedl, že bude nutné využívat 
    službu kompostárny ve Struhařově pro svoz bioodpadu. Protože nejsou vyjasněny některé 
    skutečnosti ve smlouvě, obec bude nadále jednat. Prozatím tento bod odkládá.
    Návrh usnesení: ZO odkládá bod uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci s obcí Struhařov.
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
    Starosta navrhuje koupit kontejner na bioodpad, tak jak obcí ukládá platná legislativa.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup kontejneru na bioodpad.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

9. Příprava sezony na koupališti- starosta uvedl, že za měsíc začíná na koupališti sezona, pověřená 
     osoba v souladu s provozním řádem koupaliště bude p. Pelikánová Jana.
     Dále ZO projednalo ceny vstupného a permanentek. Starosta uvedl, že pláž byla již upravena,
     ještě je nutné opravit plot v sousedství Penzionu Vyžlovka, bude tam branka. V neděli se koná 
    schůzka zastupitelů na místě.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje ceny vstupenek: 30,- Kč dospělí, 15,- Kč děti do 15 let,
     permanentky: děti do 15 let a vyžlovské děti do 18 let: 50,- Kč, dospělí: 300,-Kč, důchodci: 200,-Kč.
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

10. Věcná břemena s firmou ČEZ a.s. v Březinkách-  starosta seznámil ZO se smlouvami o zřízení 
      věcného břemene mezi obcí a firmou ČEZ Distribuce a.s..  Na obecních pozemcích je umístěno
      zařízení distribuční soustavy, jedná se o pozemky č. k.: 339/36, 339/62, 345/5, 345/6, 345/11
      a 453/5 v k. ú. Vyžlovka a pozemek č. k. 298/41 v k. ú. Jevany.
       Návrh usnesení: ZO schvaluje zřízení věcného břemene –osobní služebnosti na pozemcích obce
      č. k.: 339/36, 339/62, 345/5, 345/6, 345/11 a 453/5 v k. ú. Vyžlovka a pozemek č. k. 298/41 v k. ú. 
      Jevany. Obec je strana povinná. 
       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

11. Soudní řízení obec versus p. ********* - starosta podal zprávu o tom, že dle doporučení
     JUDr. Diršmidové, která obec zastupuje v této kauze, vzal zpět odvolání proti rozsudku,
      tzv. zpětvzetí odvolání. Dle sdělení právní zástupkyně by obec měla malou šanci s odvoláním
     uspět, obec by tak zbytečně vynaložila finanční prostředky na soudní náklady.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozhodnutí starosty podat zpětvzetí odvolání ve věci soudního sporu
      mezi obcí a p. ********* o pozemek na návsi.
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

12. Různé- p. Hrnčíř připomněl některé kulturní akce , které se konají v nejbližší době- vítání občánků,
Vyžlovské léto apod. Starosta uvedl, že smlouva o smlouvě budoucí o prodeji pozemku Na Splachu 
s manželi Vaňkovými je již podepsána.



          Starosta ukončil zasedání ve 21.30 hodin

         Zapsala: Eva Pačesová dne 7. 5.2015

         ověřovatelé: Ing. I. Šafář………………………………………

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

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

    


