
Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obec Vyžlovka dne 16. 3.2016.

Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek,  M. Voráč, L. Strnadová,
                     Ing. I. Šafář

Omluveni: M. Vilinger, Ing. R. Vondrovic

Hosté: p. ***** a p. *****

Program jednání: 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Veřejná zakázka na rekonstrukci budovy obecního úřadu
4. Složení slibu zastupitele 
5. Volba předsedy sociálního výboru
6. Územní plán
7. Žádost manželů *******
8. Pronájem nebytových prostor na koupališt
9. Drůbežárna
10. Pronájem sportoviště
11. Různé

1. Program a ověřovatelé- program: navržený program- ZO souhlasí.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 16. 3.2016.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
    Ověřovatelé:  návrh- MUDr. J. Pečenková a M. Voráč.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 5 dne 16. 3.2015 MUDr. J. Pečenkovou
    a M. Voráče.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 4 ze dne 24. 2.2016.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

3. Veřejná zakázka na rekonstrukci budovy obecního úřadu- ZO tento bod programu odkládá.
     Návrh usnesení: ZO odkládá bod Veřejná zakázka na rekonstrukci budovy obecního úřadu.
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

4. Složení slibu zastupitele- pí. Strnadová Lucie složila slib zastupitele.
   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí složení slibu zastupitele pí. Strnadové Lucie.
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

5. Volba předsedy sociálního výboru- návrh pí. Strnadová Lucie.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje volbu předsedkyně sociálního výboru pí. Strnadová Lucie.
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

6. Územní plán-starosta uvedl, že je již nutné jednat o pořízení nového ÚP obce, je nutný pro další 
    rozvoj obce. Pomoc při pořizování ÚP nabízí ORP Říčany. Je nutné zvolit zástupce pro jednání 
   a Říčany oslovit a především se shodnout na tom, že obec bude pořizovat nový územní plán.



    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o přípravách na pořízení nového územního 
    plánu obce Vyžlovka.
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

7. Žádost manželů *****-starosta seznámil ZO s návrhem Dohody, která byla vypracována 
     právní zástupkyní manželů ******. ZO se domnívá, že pokud neskončilo soudní řízení 
     mezi uvedenými manželi a ******, obec nemůže uzavírat žádnou smlouvu.
     Návrh usnesení: ZO neschvaluje návrh Dohody mezi obcí a manželi *******.
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

8. Pronájem nebytových prostor na koupališt- starosta seznámil ZO se žádostí manželů 
     ******* o pronájem nebytových prostor na koupališti.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru na pronájem nebytových prostor na koupališti,
     v budově v 1. patře.
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

9. Drůbežárna-starosta promítl fotografie, které dokládají únik odpadu z drůbežárny do Kopaniny
   a rybníček silně znečišťují. ZO apeluje na přítomného majitele drůbežárny p. ****, aby neprodleně 
    zjednal nápravu, dochází k ničení obecního majetku, odpad vytéká na obecní pozemek a následně 
    dál.  P. **** a p. ****(ředitel) slibují nápravu a úklid areálu do konce jarního období letošního 
    roku. Zároveň je nutné řešit fakt, že část budovy drůbežárny stojí na obecním pozemku, protože 
    obec musí postupovat jako řádný hospodář, vyzývá majitele drůbežárny k nápravě stavu a navržení 
    řešení, co se týká obecního pozemku, na kterém stojí část budovy drůbežárny.
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o znečišťování obecních pozemků a rybníčka 
    Kopaniny odpadem z blízké drůbežárny. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
    Návrh usnesení: ZO vyzývá majitele drůbežárny p. ****, který byl přítomen jednání k nápravě 
    stavu a navržení řešení, co se týká obecního pozemku, na kterém stojí část budovy drůbežárny. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

10. Pronájem sportoviště- starosta uvedl, že Liščí pětka již pravděpodobně nebude žádat o pronájem
      sportoviště na koupališti. Ještě tuto možnost ale zváží.  
      Návrh usnesení: ZO odkládá bod pronájem sportoviště na koupališti.
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

11. Různé-p. Šafář pozval ZO a občany na valnou hromadu SK Vyžlovka do klubovny na hřišti- začíná 
jarní sezona. Starosta ukončil schůzi ve 22.00 hodin.

       Zapsala: Eva Pačesová dne 23. 3.2016.
        

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

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

Ing. J. Pelikán Ph.D.
   starosta obce


