
Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 30. 8. 2017

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: p. *******

Program jednání: 
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. VZ ZD Dokončení kanalizace vč. intenzifkace ČOV
4. Koupě pozemku
5. Žádost p. *******
6. Zhodnocení sezony na koupališt
7. Kontrola ČOV
8. Různé

1. Program a ověřovatelé- ZO program schvaluje.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 13. 9.2017.
    Hlasování: pro 7, prot 0, zdržel se 0. Schváleno.
    Ověřovatelé: návrh- Ing. I. Šafář a Z. Morávek.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 17 dne 13. 9.2017- Ing. I Šafáře
    a Z. Morávka.
    Hlasování: pro 7, prot 0, zdržel se 0. Schváleno.

2. Kontrola minulého zápisu- ZO schvaluje zápis č. 16 ze dne 30. 8.2017.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 16 ze dne 30. 8.2017.
    Hlasování: pro 7, prot 0, zdržel se 0. Schváleno.

3. VZ ZD Dokončení kanalizace vč. intenzifkace ČOV- starosta uvedl, že  VZ na dokončení kanalizace 
    vč. intenzifkace ČOV(TDI, BOZP, Manažer projektu) bude zrušena, podle vnitřní směrnice není 
nutné realizovat na tyto služby VZ. Obec tyto služby objedná u
    frmy VIS spol.s.r.o, Hradec rrálové.
    Návrh usnesení: ZO ruší veřejnou zakázku na dokončení kanalizace vč. intenzifkace ČOV(TDI, 
    BOZP, Manažer projektu).
   Hlasování: pro 7, prot 0, zdržel se 0. Schváleno.
   Návrh usnesení: ZO schvaluje objednání služeb na akci Dokončení kanalizace vč. intenzifkace 
   ČOV(TDI, BOZP, Manažer projektu) u frmy VIS spol.s.r.o, Hradec rrálové.
   Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh hodnotcí komise pro veřejnou zakázku Vyžlovka-Dokončení 
    kanalizace vč. intenzifkace ČOV(ZD) a výběr nejvýhodnější nabídky, kterou předložila frma 
    VIS spol.s.r.o, Hradec rrálové, Na Střezině 1079, IČ:48153362 s nabídkovou cenou  480.000rč
    bez DPH .
    Hlasování: pro 7, prot 0, zdržel se 0. Schváleno.

4. Koupě pozemku- p. Morávek podal zprávu o možnost koupit pozemek č. p.393/3 v k. ú. Vyžlovka.
    Obec by mohla v budoucnu vést přes tento pozemek inženýrské sítě. Byl vypracován znalecký 
    posudek.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje koupi pozemku č. p.393/3 v k. ú. za cenu 60.330,- rč. 
    Obec dá vypracovat smlouvu o koupi.



    Návrh usnesení: ZO schvaluje koupi pozemku č. p.393/3 v k. ú. Vyžlovka od majitelů:
    *******
    za cenu 60.330,- rč. 
    Hlasování: pro 7, prot 0, zdržel se 0. Schváleno.

5. Žádost p. *******- ZO se seznámilo se situací na místě, prozatm tento bod odkládá.

6. Zhodnocení sezony na koupališt-účetní předložila údaje o příjmech z výběru vstupného a nájmů.
    Celkový výsledek je uspokojivý. ZO bere na vědomí.

7. Kontrola ČOV- p. Vondrovic a pan Morávek podali zprávu o proběhlé kontrole na ČOV, která 
souvisí s havárií
   v měsíci srpnu 2017. Obec měla pouze drobné administratvní pochybení, které se týká řádné
   evidence dovozu odpadních vod na ČOV. V této souvislost je potřeba zajistt kontrolu vjezdu na 
ČOV
  od různých dovozců odpadních vod. 
   Starosta dále informoval ZO o podané výpovědi provozovatele ČOV frmy Topolwater spol.s.r.o
   v Čáslavi k 31. 12.2017. Dále se hovořilo o opravě kanalizační stoky u Nohavičky.

8. Různé-p. Šafář hovořil o úpravách správcovského domku na hřišt.
     Informaci o kulturních akcích v závěru roku podala pí Pačesová. Starosta hovořil o škole,
     jedná se o spolupráci s Music Art.

   Starosta ukončil schůzi ve 21.15 hodin.

   Zapsala : Eva Pačesová dne 15. 9.2017

  Ověřovatelé:  Ing. I. šafář…………………………..

             Z. Morávek…………………………..,

Ing. J. Pelikán Ph.D.
  starosta obce


