
Zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 16.12.2015
Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph.D., Z. Morávek, MUDr. J. Pečenková, Mgr. S. Hrnčíř, Ing. R. Vondrovic,                    M. Voráč
Omluveni: M. Vilinger, Ing. I. Šafář
Program jednání: 1. Program a ověřovatelé2. Kontrola minulého zápisu3. ZŠ Vyžlovka-smlouva o školském obvodu4. Rozpočtový výhled5. Rozpočet na r. 20166. Rozpočtové opatření7. Rozpočet na plánované investice Vodovod a Kanalizace8. Odpady9. Cena poplatků v r. 201610. Směna pozemků11. Vyúčtování dotace SK Vyžlovka12. Termíny schůzí v r. 201613. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace14. Dohoda o finančním vyrovnání15. Různé
1. Program a ověřovatelé- návrh přidat 2 body č. 13 a č. 14.     Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 16. 12.2015 a přidání bodů č. 13 -14.     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.     Ověřovatelé:návrh- M. Voráč a MUDr. J. Pečenková.     Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 26 dne 16. 12.2015 M. Voráče     a MUDr. J. Pečenkovou.     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek.    Návrh usnesení:ZO schvaluje zápis č. 25 ze dne 2. 12.2015.    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    
3. ZŠ Vyžlovka-smlouva o školském obvodu-starosta představil návrh smlouvy. Jedná se o     Dohodu o školském obvodu k zajištění plnění povinné školní docházky dětí s trvalým pobytem     na území obce Jevany na dobu neurčitou s účinností dnem podpisu.     Návrh usnesení:ZO schvaluje uzavření Dohody o školském obvodu k zajištění plnění povinné školní     docházky dětí s trvalým pobytem na území obce Jevany na dobu neurčitou s účinností dnem      podpisu.     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.         Dále starosta hovořil o problému s rekonstrukcí budovy OÚ- stropy, resp. podlahy jsou      v havarijním stavu, obec bude hledat řešení, může se tím oddálit plánované otevření základní      školy na Vyžlovce.  V této souvislosti doporučí občanům, aby se zápisu do prvních tříd zúčastnili     i v Kostelci n. Č. lesy, kde má obec Vyžlovka uzavřenou smlouvu o školském obvodu.     Návrh usnesení:ZO bere na vědomí zprávu starosty o problémech s rekonstrukcí budovy OÚ     a doporučí občanům, aby se zápisu do prvních tříd zúčastnili i v Kostelci n. Č. lesy, kde má obec      Vyžlovka uzavřenou smlouvu o školském obvodu.     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    



4. Rozpočtový výhled- ZO projednalo rozpočtový výhled na roky 2016- 2018.    Návrh usnesení:ZO schvaluje rozpočtový výhled obec Vyžlovka na roky 2016-2018 dle přílohy     zápisu.    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    
 5. Rozpočet na r. 2016- návrh rozpočtu byl na úřední desce úřadu vyvěšen 19. 11.2015.    Ve stanoveném termínu nebyly vzneseny žádné požadavky ani námitky.    Návrh usnesení:ZO schvaluje rozpočet na r. 2016 dle přílohy zápisu jako schodkový,    schodek bude pokryt přebytkem rozpočtu z minulých let.    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    
6. Rozpočtové opatření- účetní vysvětlila nutnost provést úpravu rozpočtu.    Návrh usnesení:ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy zápisu.    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    
7. Rozpočet na plánované investice Vodovod a Kanalizace- starosta seznámil ZO s náhledem    rozpočtu na tyto investice, který bude součástí žádosti o dotaci na dokončení Vodovod a Kanalizace    v obci Vyžlovka.     Návrh usnesení:ZO schvaluje rozpočet na investiční akce dokončení Vodovodu a Kanalizace    v obci Vyžlovka dle přílohy zápisu.    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    
8. Odpady- p. Morávek podal zprávu o tom, že konečné vyúčtování dotace BRKO ještě není.     Nicméně obec by dle jeho informací měla doplatit cca 2.000,- Kč jako doplatek vyúčtování     dotace.    Co se týká aukce na svoz komunálního odpadu, tato akce stále není schválena, většina obcí    chce vážení odpadu.  Bude se dále jednat.    Návrh usnesení:ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o doplatku dotace BRKO cca 2.000,- Kč.    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.        Návrh usnesení:ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o připravované aukci na svoz komunálního     odpadu.    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    
9. Cena poplatků v r. 2016- ZO rozhodlo, že ceny poplatků za svoz komunálního odpadu a stočné     zůstanou na stejné úrovni jako v r. 2015, cena za svoz bioodpadu bude 850,- Kč, nádoba     na bioodpad bude občanům poskytnuta na smlouvu o výpůjčce bezplatně.    Návrh usnesení:ZO schvaluje ceny poplatků za svoz komunálního odpadu a za stočné.    Zůstanou na stejné úrovni jako v r. 2015, cena za svoz bioodpad bude 850,- Kč, nádoba     na bioodpad bude občanům poskytnuta na smlouvu o výpůjčce bezplatně.    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    
10. Směna pozemků- starosta uvedl, že záměr byl na úřední desce vyvěšen 25. 6.2015.      Předmětem směny je pozemek obce p. č.337/43 o výměře 496 m², který vznikl rozměřením      pozemku p. č. 337/21 a pozemku p. ******* p. č.  337/41 o výměře 167 m² a část pozemku      p. č. 337/42 o výměře 329 m², který vznikl rozměřením pozemku p. č. 337/20.      Návrh usnesení:ZO schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi obcí a p. *****************,      **************************, Vyžlovka. Předmětem směny je pozemek obce p. č.337/43      o výměře 496 m², který vznikl rozměřením pozemku p. č. 337/21 a pozemku p. **********.     p. č.  337/41 o výměře 167 m² a část pozemku p. č. 337/42 o výměře 329 m², který vznikl      rozměřením pozemku p. č. 337/20. Směnná smlouva bude uzavřena principem metr za metr,     dle znaleckého posudku je cena směňovaných pozemků stejná, proto je směna bez finančního     vypořádání.



    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    

11. Vyúčtování dotace SK Vyžlovka- OS TJ SK Vyžlovka předložilo vyúčtování poskytnuté dotace      za r. 2015 ve stanoveném termínu. Doklady jsou řádně označeny a odpovídají uzavřené smlouvě o      poskytnutí dotace.      Návrh usnesení:ZO schvaluje vyúčtování poskytnuté dotace TJ SK Vyžlovka za r. 2015.      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    
12. Termíny schůzí v r. 2016- ZO projednalo termíny schůzí v r. 2016.       Návrh usnesení:ZO schvaluje termíny schůzí ZO v r. 2016.       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    
13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- starosta přečetl žádost OS TJ SK Vyžlovka        IČ:  14801108, Sportovní 172, Vyžlovka o poskytnutí dotace na provoz sportovního klubu v obci        ve výši 125.000,- Kč (žádost v příloze).       Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 125.000,- Kč v roce 2015 OS TJ SK        Vyžlovka  IČ:14801108, Sportovní 172, Vyžlovka na provozní náklady a uzavření veřejnoprávní        smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva bude uzavřena po změně formy OS TJ SK Vyžlovka, které         požádalo o změnu na zapsanou společnost.            Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.    
14. Dohoda o finančním vyrovnání-ZO projednalo uzavření dohody s bývalou nájemkyní obecního       bytu v budově obecního úřadu č. p. 57 ulice Na Návsi pí ******, která požaduje kompenzaci       nákladů, které vynaložila na úpravy v uvedeném bytě. Doklady o úhradě úprav bohužel nemá.      Obec nechá vypracovat znalecké odhady na tyto uvedené práce a poté bude s pí ********       uzavřena dohoda o finančním vyrovnání.       Návrh usnesení:ZO bere na vědomí, že obec nechá vypracovat znalecké odhady na úpravy      v obecním bytě ulice Na Návsi č. p. 57, které provedla bývalá nájemkyně pí *******a poté       bude s pí *******uzavřena dohoda o finančním vyrovnání.        Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
15. Různé- pí Pečenková hovořila o stavu v okolí drůbežárny, stále protéká voda na cestu vedoucí      ke hřbitovu. Dále uvedla, že dle sdělení ČIŽP majitelé drůbežárny plní všechna uložená opatření.      P. Vondrovic uvedl, že infolinka pro občany funguje velmi dobře a navrhuje pro obsluhu této      infolinky finanční odměnu ve výši 2.000,- Kč.      Starosta ukončil schůzi ve 21.20 hodin.
     Zapsala: Eva Pačesová dne 21. 12. 2015.
     Ověřovatelé:  MUDr. J. Pečenková………………………….

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

Ing. J. Pelikán Ph.D.     starosta obce


