
Zápis č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 9. 9.2015

Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph.D., Z. Morávek, M. Vilinger, Ing. I. Šafář, Mgr. S. Hrnčíř, M. Voráč,
                   Ing. R. Vondrovic
Omluveni: MUDr. J. Pečenková
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Žádost TUDYZNUDY o příspěvek na akci pro děti
4. Vyhláška- alkohol na veřejném prostranství
5. Výstavba Na Splachu-Ing. *******
6. Žádost p. ******* - úpravy na pozemku č. parc. 412/2 a 412/1
7. Příprava výstavy na obecním úřadě
8. Smlouva o zřízení věcného břemene
9. Školství
10. Pojízdná prodejna
11. Různé

1. Program a ověřovatelé- návrh přidat 3 body č. 8 – 10.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program jednání dne 9. 9.2015 a přidání bodů č. 8-10.
    Hlasování: 7 proti, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.
    Ověřovatelé- návrh Ing. R. Vondrovic, Mgr. S. Hrnčíř.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 19 dne 9. 9.2015 Ing. R. Vondrovice
    a Mgr. S. Hrnčíře.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 18 ze dne 26. 8.2015.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

3. Žádost TUDYZNUDY o příspěvek na akci pro děti-  starosta přečetl žádost uvedeného občanského 
    sdružení o příspěvek na odpolední akci pro děti ve výši 1.500,- Kč (žádost je přílohou zápisu). 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výši 1.500,- Kč občanskému sdružení TUDYZNUDY
    IČ:22725211, U Vodárny 369 na odpolední akci pro děti a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
    o poskytnutí dotace .
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se1.  Schváleno.

4. Vyhláška- alkohol na veřejném prostranství- p. Vondrovic představil možnou podobu vyhlášky 
    zakazující konzumaci na veřejném prostranství především na návsi a v okolí a v dalších vybraných 
    lokalitách. ZO požádá o stanovisko k návrhu vyhlášky odbor dozoru a kontroly MVČR.
  Návrh usnesení: ZO požádá o stanovisko k návrhu vyhlášky zakazující konzumaci na veřejném 
    prostranství především na návsi a v okolí a v dalších vybraných lokalitách odbor dozoru a kontroly 
    MVČR.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

5. Výstavba Na Splachu-Ing. *******- starosta uvedl, že Ing. ******* již obdržel stavební povolení 
     na vodovod a kanalizaci v lokalitě Na Splachu.
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o tom, že ing. ******* již obdržel stavební 
     povolení na vodovod a kanalizaci v lokalitě Na Splachu.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

6. Žádost p. ******* . - úpravy na pozemku č. parc. 412/2 a 412/1- starosta uvedl, že nájemce



   obecních pozemků č. parc. 412/2 a 412/1 v k. ú. Vyžlovka  p. ******* žádá obec o vyjádření 
   souhlasu s uvažovanými úpravami na těchto pozemcích- vybudování chemického WC a přístavba 
   dřevěné terasy u chaty č. e. 0106 v lokalitě u rybníku Jan. ZO není proti. Zároveň starosta upozornil, 
   že schválení těchto úprav podléhá stavebnímu úřadu, popř. i odboru životního prostředí, protože 
   se jedná o lesní pozemek.
   Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh p. ******* na úpravy na pozemcích č. parc. 412/2 a  
   412/1- vybudování chemického WC a přístavba a dřevěné terasy u chaty č. e. 0106 v lokalitě
   u rybníku Jan.
   Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

7. Příprava výstavy na obecním úřadě- starosta připomněl, že 12. 9.2015 se koná v budově obecního 
   úřadu výstava věnovaná především výročí konce 2. světové války. Budou vystaveny dobové
   a současné fotografie a pohlednice. Výstava bude přístupná denně a v soboru 19. 9.2015 
   od 8. 00 do 12.00 hodin.
   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o výstavě na obecním úřadě.
   Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

8. Smlouva o zřízení věcného břemene- starosta uvedl, že na základě smlouvy o uzavření budoucí 
     smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích obce č. parc. 327/2 a 331/3 v k. ú. Vyžlovka
    (obec strana povinná) je nyní obec vyzvána k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou
     ČEZ Distribuce,a.s.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích obce
     č. parc. 327/2 a 331/3 v k. ú. Vyžlovka (obec strana povinná) a strana oprávněná firma
     ČEZ Distribuce,a.s. Děčín IV, Teplická 874/8, IČ:24729035. Věcné břemeno se zřizuje úplatně
     za cenu 2.850,- Kč + zákonné DPH, celkem 3.449,- Kč.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

9. Školství- starosta uvedl, že jednání s městem Kostelec n. Č. lesy nevede k žádnému výsledku,
     proto obec uvažuje o zřízení základní školy ve spolupráci s obcí Jevany. Vhodným prostorem
     by mohla být budova obecního úřadu. ZO obce svolá schůzku občanů, aby zjistilo zájem o
     zřízení základní školy ve Vyžlovce.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti na odbor školství a mládeže Středočeského kraje o
     zřízení základní školy v prostorách obecního úřadu.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

10. Pojízdná prodejna- starosta uvedl, že dle smlouvy s nájemcem prodejny potravin na návsi
      firmou ROSAmarket  nelze beze změny stávající smlouvy povolit žádnou prodejnu stejného
     sortimentu v okolí 2000 m od prodejny.
     Návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost pí ******* prodávat v obci v pojízdné prodejně.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

11. Různé-p. Hrnčíř poukázal na znečišťování obce psími exkrementy. P. Vondrovic oznámil ZO, že
      obec byla přijata do IRMO. Dále ZO zvažovalo další možnosti využívání právních služeb pro obec.
      Starosta ukončil jednání ve 20.50 hodin.
      Zapsala: Eva Pačesová dne 15. 9.2015.

      ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic……………………….

Mgr. S. Hrnčíř………………………………….

                                                         Ing. J. Pelikán Ph.D.
      starosta obce



Usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 9. 9.2015

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. zprávu starosty o tom, že ing. Kraus již obdržel stavební  povolení na vodovod a kanalizaci v lokalitě 
     Na Splachu

2. zprávu starosty o výstavě na obecním úřadě

Zastupitelstvo schvaluje:

1. navržený program jednání dne 9. 9.2015 a přidání bodů č. 8-10

2. ověřovatele zápisu č. 19 dne 9. 9.2015 Ing. R. Vondrovice  a Mgr. S. Hrnčíře

3. zápis č. 18 ze dne 26. 8.2015

4. příspěvek ve výši 1.500,- Kč občanskému sdružení TUDYZNUDY 
    IČ:22725211, U Vodárny 369 na odpolední akci pro děti a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
    o poskytnutí dotace

5. návrh p. ******* na úpravy na pozemcích č. parc. 412/2 a  412/1- vybudování chemického 
     WC a přístavba a dřevěné terasy u chaty č. e. 0106 v lokalitě u rybníku Jan

6. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích obce
     č. parc. 327/2 a 331/3 v k. ú. Vyžlovka (obec strana povinná) a strana oprávněná firma
     ČEZ Distribuce,a.s. Děčín IV, Teplická 874/8, IČ:24729035. Věcné břemeno se zřizuje úplatně
     za cenu 2.850,- Kč + zákonné DPH, celkem 3.449,- Kč

7. podání žádosti na odbor školství a mládeže Středočeského kraje o zřízení základní školy 
v prostorách obecního úřadu

Zastupitelstvo požádá:

1. o stanovisko k návrhu vyhlášky zakazující konzumaci na veřejném prostranství především na návsi 
     a v okolí a v dalších vybraných lokalitách odbor dozoru a kontroly MVČR

Zastupitelstvo neschvaluje:

1. žádost pí ******* prodávat v obci v pojízdné prodejně

Ing. J. Pelikán Ph.D.
  starosta obce


