
Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 5. 8.2015

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

Hosté: Mgr. Zajíčková- starostka Struhařova, ********* s kolegyní

Program jednání: 
1. Program a ověřovatelé
2. BRKO
3. Výstavba *********
4. Rozpočtové opatření
5. Různé

1. Program a ověřovatelé-ZO souhlasí s navrženým programem.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program jednání dne 5. 8.2015.
     Hlasování: 7 proti, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.
     Ověřovatelé- návrh MUDr. J. Pečenková a Ing. I. Šafář.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 17 dne 5. 8.2015 MUDr. J. Pečenkovou
     a Ing. I. Šafáře.
     Hlasování: 7 proti, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

2. BRKO-pí Zajíčková podala informace o projektu BRKO a přípravě žádosti o dotaci –separace a svoz 
     BRKO na území Svazku obcí Region Jih.  Tohoto projektu se celkem zúčastní 9 obcí, udržitelnost 
     projektu je 5 let. Obec získá nádoby na bioodpad, bude mít levnější svoz bio.
     Pronájem biopopelnice občanům si budou obce řešit individuálně, ale lze i společný postup. 
     ZO s tímto projektem souhlasí.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci Obcí SORJ v odpadovém 
     hospodářství.
     Hlasování: 7 proti, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

3. Výstavba *********- starosta přivítal ********* s kolegyní a uvedl, že se ZO má vyjádřit
k projektu sítí kanalizace, vodovodu a komunikace v lokalitě Na Splachu, které na svých pozemcích 
vybuduje *********a poté jím budou předány do majetku obce.  ZO se podrobně seznámilo 
s projektovou dokumentací. 

    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku a to
    na pozemcích č. p. 330/112, 330/43, 331/3 v k. ú. Vyžlovka v majetku obce Vyžlovka mezi obcí

a *********. Právo provést stavbu se zřizuje bezplatně a na dobu neurčitou. Stavba bude 
provedena a kolaudována dle předložených situačních výkresů, které budou parafovány oběma 
stranami a budou uloženy u strany povinné.

    Hlasování: 7 proti, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

4. Rozpočtové opatření- účetní vysvětlila, že je nutné provést úpravu rozpočtu, především kapitoly
     3429 a jiné drobné úpravy. Rozpočtové opatření č. 5 je přílohou zápisu.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou zápisu.
     Hlasování: 7 proti, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

5. Různé- již nebyly žádné připomínky, starosta ukončil jednání ve 20.15 hodin.

    



Zapsala dne 11. 8.2015: Eva Pačesová

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

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

           Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce


