
Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 26. 10.2016

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

Omluveni:  L. Strnadová
Hosté: Ing. J. Procházka (firma ABP Consulting , a.s.)

Program jednání: 
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Smlouva o dílo-rekonstrukce kabin na hřišti
4. Koupaliště
5. Oprava mola na koupališti
6. Odvodnění ulice Na Staré cestě
7. Posázaví o.p.s.
8. MAS Říčansko
9. Nabídka odkupu části pozemku č. p.330/26- ČEZ
10. OZV o místním poplatku ze psů
11. VHP
12. Veřejná zeleň
13. Kulturní akce
14. Různé

1. Program a ověřovatelé- program- navržený program- ZO souhlasí.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 26. 10.2016.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
    Ověřovatelé:  návrh- MUDr. J. Pečenková a Ing. I. Šafář.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 17 dne 26. 10.2016- MUDr. J. Pečenkovou
    a Ing. I. Šafáře.   
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

2. Kontrola minulého zápisu- ZO souhlasí se zápisem.
    Návrh usnesení ZO schvaluje zápis č. 16 ze dne 12. 10.2016.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

3. Smlouva o dílo-rekonstrukce kabin na hřišti- starosta a Ing. Procházka seznámili ZO se zněním 
     smlouvy o dílo č. 20161005 mezi obcí a firmou ABP Consulting , a.s na“Stavební úpravy a přístavbu
     objektu- sportovní kabiny a bytová jednotka č. p. 172, Vyžlovka“.
     Návrh usnesení ZO schvaluje smlouvu o dílo č. 20161005 mezi obcí a firmou ABP Consulting,a.s.
     na“Stavební úpravy a přístavbu objektu- sportovní kabiny a bytová jednotka č. p. 172, Vyžlovka“.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

4. Koupaliště- starosta a ZO zvažovali další možnosti využití areálu, obec by si měla ponechat výběr 
     vstupného, pořádání akcí, údržbu trávníku apod. Je potřeba přesně definovat záměr a dát 
     přednost dlouhodobému pronájmu.
     Starosta seznámil ZO se žádostí o pořádání čtyřdenního festivalu Slunovrat na koupališti.
     ZO nesouhlasí.
     Návrh usnesení ZO vydává nesouhlasné stanovisko s pořádáním čtyřdenního festivalu Slunovrat 
     na koupališti.



     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
5. Oprava mola na koupališti- starosta a p. Morávek podali zprávu o opravě mola, která proběhne
    v nejbližší době během období vypuštění rybníka.
    ZO bere na vědomí.

6. Odvodnění ulice Na Staré cestě- starosta hovořil o problému odvodnění v oblasti Staré cesty 
    a ulice Nad Spálenkou. Bude nutné provést zatrubnění v ulici Na Staré cestě a odvést vodu
    do škarpy.
    ZO bere na vědomí.

7. Posázaví o.p.s.- obec se připojila k řešení odtokových poměrů v oblasti Jevanského potoka,
    budou budovány poldry, opraveny strouhy apod. Je třeba jmenovat zástupce obce pro tuto oblast.
    Návrh- starosta obce Ing. J. Pelikán Ph.D.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje určení Ing. J. Pelikána Ph.D. jako zástupce obce v pracovním týmu na 
    realizaci projektu k řešení odtokových poměrů v oblasti Jevanského potoka.

8. MAS Říčansko- p. Vondrovic hovořil o možném příspěvku na provoz této organizace.
    ZO tento bod odkládá- důvodem je, že poslední materiály ze snídaně starostů obec obdržela
    v den konání schůze zastupitelů.

9. Nabídka odkupu části pozemku č. p.330/26- ČEZ-starosta podal zprávu o žádosti firmy ČEZ a.s.
    o možném odkupu pozemku č. p. 330/26 v k.ú. Vyžlovka (pod TS Na Splachu) nebo řešení pomocí 
    věcného břemene.
   P. Morávek uvedl, že by bylo vhodné nejprve dořešit některé problémy, které v minulosti tato 
    firma v obci nedořešila (vedení kabelů, nedokončené práce apod.).
    Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh p. Morávka jednat s firmou AZ Elektrostav, která zastupuje 
    firmu ČEZ a.s. v této kauze a dořešit nejprve nedořešené problémy.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje pověření p. Morávka jednat s firmou AZ Elektrostav při řešení 
     v minulosti vzniklých problémů.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

10. OZV o místním poplatku ze psů- p. Vondrovic předložil ZO OZV č. 2/2016 o místním poplatku ze 
       psů, tak aby odpovídala platné legislativě.
       Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č. 2/2016 o místním poplatku ze psů, kterou se zároveň ruší 
       OZV č.3/2006 a OZV č. 1/2007.
       Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

11. VHP- p. Vondrovic hovořil o možnostech zákazu VHP na území obce Vyžlovka. ZO souhlasí se 
      zákazem.
      Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č. 3/2016, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných 
      podobných her na celém území obce Vyžlovka.
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
      Starosta podal zprávu o dopisu z MFČR, kde se má obec vyjádřit k oznámení o zahájení prvního  
      řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně. Jedná se
       o provozovnu Bumer bar Na Návsi. Obec se k tomuto návrhu staví negativně.
       Návrh usnesení: ZO zaujímá negativní stanovisko k vydání povolení k provozování loterie nebo 
       jiné podobné hry v provozovně Bumer bar Na Návsi. Toto stanovisko bude sděleno MF ČR.
       Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.



12. Veřejná zeleň-p. Morávek podal zprávu o semináři, který se týkal obnovy a údržby veřejné zeleně
      v obcích. V této souvislosti navrhuje dát vypracovat posudek na stav zeleně na návsi. ZO souhlasí.

13. Kulturní akce- p. Morávek zhodnotil práci pí Holíkové a pí Lososové při přípravě výstavy o ZŠ
       na Vyžlovce a navrhuje odměnu a veřejné uznání. ZO souhlasí. 
       Pí Pačesová informovala ZO o kulturních akcích v závěru roku a p. Šafář pozval ZO na 
       posvícenskou zábavu do Hotelu Praha.

14. Různé- starosta hovořil o územním řízení na výstavbu kanalizace a intenzifikaci ČOV, dle sdělení
       stavebního úřadu by se obě řízení měla sloučit.

        Starosta ukončil schůzi ve 21.20 hodin.
 
         Zapsala: Eva Pačesová dne 2. 11.2016.

        Ověřovatelé:   MUDr. J: Pečenková……………………………………..

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

Ing. J. Pelikán Ph.D.
   starosta obce



Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 26. 10.2016

Zastupitelstvo schvaluje:

1. program jednání dne 26. 10.2016 

2. ověřovatele zápisu č. 17 dne 26. 10.2016- MUDr. J. Pečenkovou a Ing. I. Šafáře

3. zápis č. 16 ze dne 12. 10.2017

4. smlouvu o dílo č. 20161005 mezi obcí a firmou ABP Consulting,a.s.
     na“Stavební úpravy a přístavbu objektu- sportovní kabiny a bytová jednotka č. p. 172, Vyžlovka“

5. určení Ing. J. Pelikána Ph.D. jako zástupce obce v pracovním týmu na realizaci projektu k řešení 
    odtokových poměrů v oblasti Jevanského potoka

6. návrh p. Morávka jednat s firmou AZ Elektrostav, která zastupuje firmu ČEZ a.s. v této kauze 
     a dořešit nejprve nedořešené problémy

7. pověření p. Morávka jednat s firmou AZ Elektrostav při řešení v minulosti vzniklých problémů

8. OZV č. 2/2016 o místním poplatku ze psů, kterou se zároveň ruší OZV č.3/2006 a OZV č. 1/2007

9. OZV č. 3/2016, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných  podobných her na celém území 
     obce Vyžlovka

Zastupitelstvo nesouhlasí:

1. vydává nesouhlasné stanovisko s pořádáním čtyřdenního festivalu Slunovrat na koupališti

2. zaujímá negativní stanovisko k vydání povolení k provozování loterie nebo  jiné podobné hry 
    v provozovně Bumer bar Na Návsi,toto stanovisko bude sděleno MF ČR

Ing. J. Pelikán Ph. D.
   starosta obce


