
Zápis   č.   21   ze   zasedání   zastupitelstva   obce   Vyžlovka   dne   8.   11.2017 
 
Přítomni:    Ing.   J.   Pelikán,   Ph.D.,   MUDr.   J.   Pečenková,   Ing.   I.   Šafář,   Z.   Morávek,   Ing.   R.   Vondrovic, 
                                                         M.   Voráč,   M.   Vilinger 
 
Om l uveni:     L.   Strnadová  
  
Program   jednání:  
 
1.   Program   a   ověřovatelé 
2.   Kontrola   minulého   zápisu 
3.   Žádost   o   odstranění   stromů 
4.   Odpady-   průběžná   informace   VZ 
5.   Věcné   břemeno 
6.   Dopravní   řešení-náves 
7.   Příprava   rozpočtu 
8.   Stavba   vodovodu   a   kanalizace 
9.   Pronájem   prostor   OÚ 
10.   Pozemky   koupaliště 
11.   Různé 
 
1.   Program   a   ověřovatelé-    ZO   schvaluje   přidání   bodu   na   program   dne   8.   11.   2017. 
             Návrh   usnesení:    ZO   schvaluje   program   jednání   dne   8.   11.2017. 
            Hlasování:   pro   7,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 
            Ověřovatelé :   návrh-   M.   Voráč   a   Ing.   R.   Vondrovic. 
            Návrh   usnesení:    ZO   schvaluje   ověřovatele   zápisu   č.   21   dne   8.   11.2017-   M.   Voráče 
            a   Ing.   R.   Vondrovice. 
            Hlasování:   pro   7,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 
 
2.   Kontrola   minulého   zápisu-    ZO   schvaluje   zápis   č.   20   ze   dne   25.   10.2017. 
                Návrh   usnesení :   ZO   schvaluje   zápis   č.   20   ze   dne   25.   10.2017. 
            Hlasování:   pro   7,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 
 
3.   Žádost   o   odstranění   stromů- starosta   hovořil   o   následcích   vichřice   na   konci   října.   P.   Morávek   uvedl, 
            že   během   vichřice   spadly   stromy   na   auto   u   Penzionu   Vyžlovka.   Nájemce   Penzionu   žádá   o  
            odstranění   stromů.   Bylo   zjištěno,   že   je   neoprávněně   využíván   obecní   pozemek   v této   lokalitě. 
            Obec   zašle   výzvu   k nápravě   a   odstranění   staveb. 
             Návrh   usnesení :   ZO   schvaluje   výzvu   k   odstranění   staveb   na   obecním   pozemku,   na   kterém   jsou  
            stavby   umístěny   bez   povolení   obce. 
             Hlasování:   pro   7,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 
 
4.   Odpady-   průběžná   informace   VZ-    p.   Morávek   informoval   ZO,   že   do   VŘ   nepodal   nikdo   nabídku. 
            Dále   uvedl,   že   je   několik   možnos�   dalšího   postupu,   včetně   založení   vlastních   služeb. 
               ZO   bere   na   vědomí. 
 
5.   Věcné   břemeno- starosta   seznámil   ZO   s návrhem   Smlouvy   o   smlouvě   budoucí   o   zřízení   služebnos�  
            inženýrské   sítě.   Jedná   se   o   zařízení   veřejného   osvětlení   Na   Staré   cestě. 
             Návrh   usnesení :   ZO   schvaluje   Smlouvy   o   smlouvě   budoucí   o   zřízení   služebnos�   inženýrské   sítě 
         na   pozemku   464/1   ve   vlastnictví   Středočeského   kraje,   obec   je   budoucí   oprávněná   za   cenu   720,-   Kč. 
             Hlasování:   pro   7,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 
 



 
6.   Dopravní   řešení-náves- p.   Morávek   hovořil   o   možných   úpravách   provozu   na   návsi,   je   potřeba 
            zajis�t   výjezd   ze   slepé   uličky   Na   Návsi,   resp.   rozšířit   pro   proje�   vozidel   záchranného   systému   a  
            zároveň   zákaz   stání.   Ulice   Na   Návsi   okolo   Hotelu   Praha   by   měla   být   jednosměrná   a   při   výjezdu  
            na   hlavní   silnici   od   prodejny   potravin   je   potřeba   instalovat   značku   „Dej   přednost.“ 
             Návrh   usnesení :   ZO   schvaluje   návrhy   dopravního   řešení   Na   Návsi. 
             Hlasování:   pro   7,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 
 
7.   Příprava   rozpočtu-    ZO   diskutovalo   o   výdajích,   inves�cích   a   příjmech   na   r.   2018   dle   jednotlivých  
            kapitol.   Návrh   rozpočtu   bude   projednán   na   další   schůzi. 
 
8.   Stavba   vodovodu   a   kanalizace-    starosta   hovořil   o   stavbě   vodovodu   a   kanalizace   v ulicích   K Pařezu, 
            Pod   Obcí   a   Jevanská,   vyskytl   se   problém   s rozbahněnými   komunikacemi,   ale   v současné   době  
         již   probíhá   zasypávání   staveniště   a   další   práce   budou   pokračovat   na   jaře   příš�ho   roku. 
         Dále   starosta   informoval   ZO   o   podání   přezkumu   vydání   územního   rozhodnu�   na   dokončení  
         kanalizace   v oblas�   Březinek   Ing.   Krausem.   Dále   seznámil   ZO   s �m,   že   obec   již   má   přislíbenou   dotaci  
         na   dokončení   kanalizace   a   intenzifikaci   ČOV.   ZO   bere   na   vědomí. 
 
9.   Pronájem   prostor   OÚ- starosta   podal   zprávu   o   tom,   že   je   zájem   pronajímat   prostory   budovy 
               č.   p.57,   resp.   prostor   školy   na   cvičení   a   hudební   vzdělávání.   Záměr   byl   vyvěšen   na   úřední   desce. 
 
10.   Pozemky   koupaliště -   p.   Morávek   seznámil   ZO   s nabídkou   ******   a   ******,   jedná   se  
            o   pozemky   v okolí   koupaliště.   ZO   bere   na   vědomí. 
 
11.   Různé-    nebyl   žádný   podnět. 
 
Starosta   ukončil   schůzi   ve   22.00   hodin. 
 
Zapsala:   Eva   Pačesová   dne   16.   11.2017 
 
 
Ověřovatelé:   Ing.   R.   Vondrovic………………………………… 
 
 
 

                                 M.   Voráč…………………………………………………… 
 
 
 

Ing.   J.   Pelikán   Ph.D.  
            starosta   obce 


