
Zápis č. 22 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 21.10.215

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

Program jednání: 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Odpady
4. Rozpočtové opatření
5. Koupaliště
6. Žádost o změnu otevírací doby v prodejně potravin
7. Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV
8. Žádost o dotaci na sportovní kabiny a zázemí sportovního areálu Vyžlovka
9. Žádost manželů ******* o dohodu o postoupení práv a povinností 
    stavebníka
10. Soutěž na projektové práce – chodník Pražská- Štíhlická
11. Žádost o finanční příspěvek
12. Různé

1. Program a ověřovatelé- návrh starosty přidat bod č. 11- Žádost o finanční příspěvek.
     Návrh usnesení:  ZO Schvaluje navržený program jednání dne 21. 10.2015 a přidání bodu 
     č. 11 Žádost o finanční příspěvek.
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.
     Ověřovatelé: návrh- MUDr. J. Pečenková a Mgr. S. Hrnčíř.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 22 dne21.10.2015 MUDr. J. Pečenkovou 
     a Mgr. S. Hrnčíře
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 21 ze dne 7. 10.2015.
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

3. Odpady- p. Morávek podal zprávu o tom, že aukce na svoz odpadu proběhne v listopadu, dále
     informoval ZO o schůzce ve Struhařově, kde se projednávala možnost vážení sváženého odpadu.
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka, která se týká svozu odpadu.
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

4. Rozpočtové opatření- účetní vysvětlila nutnost provést úpravu rozpočtu, především se jedná
     o členský příspěvek do Svazku obcí Region Jih.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy zápisu.
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

5. Koupaliště- p. Morávek uvedl, že je již nyní nutné řešit některé problémy týkající se provozu areálu
     koupaliště, je třeba řešit problém s komíny, dále je nutná oprava terasy, některé prostory nejsou 
     zcela ideálně využity apod.
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o stavu areálu koupaliště.
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

6. Žádost o změnu otevírací doby v prodejně potravin- starosta přečetl žádost týmu prodejny



     na návsi o úpravu prodejní doby, PO- Pá: 7-17 hodin, SO 7-11 hodin. Obec souhlasí, aby prodejní 
     doba byla takto upravena v době zimního času, v době letního času by bylo otevřeno jako dosud.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje úpravu prodejní doby v prodejně potravin na návsi.
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

7. Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV- starosta podal zprávu, o tom, že proběhne schůzka
    mezi obcí, ČZU ŠLP a firmou VIS Hradec Králové, na které se bude jednat o optimální variantě
    plánované intenzifikace ČOV. K námitce ČZU o vypouštění kalů z obecní ČOV do Nohavičky,
    obec konstatuje, že toto je věcí provozovatele firmy Topolwater s.r.o., která je provozovatelem.
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty pokračujících jednáních, které se týkají 
    intenzifikace ĆOV.
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

8. Žádost o dotaci na sportovní kabiny a zázemí sportovního areálu Vyžlovka- starosta seznámil
    ZO s tím, že obec Vyžlovka nezískala dotaci na úpravu zázemí sportovního areálu Vyžlovka
    a sportovních kabin. Důvodem je nedostatek finančních prostředků v programu obnovy venkova.
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o to, že obec nezískala dotaci na úpravu 
    zázemí sportovního areálu Vyžlovka a sportovních kabin.
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

9. Žádost manželů ******* o dohodu o postoupení práv a povinností stavebníka-
    starosta seznámil ZO s návrhem Dohody, ZO se domnívá, že problém je na řešení právníkem.
    Jedná se o převedení stavebního povolení na stavbu vodovodu a kanalizace a dále prodej části 
    pozemku č. parc. 328/3.
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o žádosti manželů ******* .
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno.

10. Soutěž na projektové práce – chodník Pražská- Štíhlická- starosta podal zprávu, že je nutné 
      vyhlásit soutěž na projektové práce na vybudování chodníku na ulici Pražská a Štíhlická.

11. Žádost o finanční příspěvek- starosta přečetl žádost OS TUDYZNUDY o finanční příspěvek 
      na akce, kterých se zúčastňují i vyžlovské děti a to ve výši 1.000,-Kč. Zároveň seznámil ZO
     s poděkováním a vyúčtováním příspěvku OS, který obec poskytla na akci pro děti v měsíci září.
      Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výši 1.000,-Kč OS TUDYZNUDY na akci pro děti, žádost   
      je přílohou zápisu.
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1.  Schváleno.

12. Různé- ZO rozhodlo o ceně vstupenky na divadelní představení 21. 11.2015.
        Starosta ukončil jednání ve 21.30 hodin.
        Zapsala: EVa Pačesová dne 26.10.2015.
      
       Ověřovatelé: MUDr. J. Pečenková…………………………………

                   Mgr. S. Hrnčíř………………………………………………

Ing. J. Pelikán Ph.D.
       starosta obce


