
Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 3.12.2014

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

Omluveni: Bc. R. Vondrovic

Hosté: p. ******, p. *******, p. *******
Program jednání:

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Prodej pozemku č.k. 330/47 Na Splachu-********
4. Žádost p. *******
5. Záležitost stavby vodovodu a kanalizace-manželé *******
6. Obecní časopis
7. Žádost o umístění reklamy-senior dům Felicita
8. Svoz odpadu v r. 2015
9. Řešení dopravní situace V Březinkách
10. Příprava „Setkání s občany“
11. 1. Údržba VO v obci
11. 2. Znečišťování ovzduší v obci
11. 3. Žádost SK Vyžlovka

1. Program a ověřovatelé- návrh starosty přidat 2 body.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání dne 3. 12. 2014 a přidání 2 bodů:
     řešení dopravní situace V Březinkách a příprava setkání s občany.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
     Ověřovatelé zápisu: návrh- M. Voráč a M. Vilinger
     Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu dne 3. 12.2014 M. Voráče a M. Vilingera.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek.
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje zápis č. 17 ze dne 19. 11.2014.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

3. Prodej pozemku č. k. 330/47 Na Splachu-Ing. *****- starosta podal zprávu o smlouvě o smlouvě
     budoucí mezi KSÚS  a obcí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro obec (oprávněná )
     za jednorázovou úplatu 7.790,- Kč, která vyplývá z Dohody o spolufinancování, uzavřené mezi obcí
     a Ing. *******, jejíž znění bylo schváleno ZO dne 31. 10.2012. Záměr na tento prodej byl 
     vyvěšen na ÚD dne 8. 10.2014 a sejmut dne 24. 10.2014. Jedná se o prodej pozemku č. k. 330/47
     v k. ú. Vyžlovka , jehož rozměřením vznikly pozemky uvedené v příloze tohoto zápisu. 
     Celkem se jedná o 867 m². 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemků č. k. 330/47 o výměře 398 m², 330/111 o výměře 
     160 m², 330/113 o výměře 23 m², 330/114 o výměře 36 m², 330/115 o výměře 47 m², 330/116
      o výměře 60 m², 330/117 o výměře 142 m² a 330/135 m² o výměře 1 m² Ing. *******,
      nar. 17. 10. 1952, bytem a místem *******za 1,-  Kč .
      Souhlas je podmíněn písemným prohlášením Ing. *******o vybudování gravitační kanalizace 
      nikoliv tlakové v přilehlé komunikaci- silnice III/33316., parc. č. 464/1.
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.



      

4. Žádost p. *******- starosta předal slovo p. *******, který vysvětlil svůj problém s pozemkem
    č. k. 330/36, který odkoupil od obce. Po uzavření dodatku ke smlouvě podepsaném oběma 
    smluvními stranami (pozemek byl zmenšen o 28 m²), zjistil, že má problém s umístěním budoucího 
    domu na této parcele. Proto žádá obec o možnost koupit část pozemku 330/35(cca 160m²), který 
    sousedí s jeho původním pozemkem.  ZO není proti.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje odprodej části pozemku č. k.  330/35 v k. ú. Vyžlovka p. *******
    s tím, že p. ******* nechá vypracovat geometrický plán a uhradí náklady na vklad do KN.
    Záměr bude vyvěšen po vypracování geometrického plánu s rozměřením uvedeného pozemku 
    a upřesněním výměry.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

5. Záležitost stavby vodovodu a kanalizace-manželé *******- starosta podal zprávu o žádosti
     manželů ******* zaslané obci prostřednictvím jejich právní zástupkyně JUDr. Srbové.
     Manželé ******* žádají obec o převedení stavebního povolení na vodovod a kanalizaci 
     v lokalitě K Hájovně (akce Vodovod a Kanalizace Vyžlovka 2007). Již v minulosti obec odpověděla
     na tuto jejich žádost, že stavební povolení bylo již řádně ukončeno kolaudačním souhlasem.
     Návrh- starosta navrhuje předat celu kauzu právní zástupkyni obce JUDr. Diršmidové.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh starosty předat kauzu – žádost manželů *******,
     která se týká jejich žádosti o převedení stavebního povolení na vodovod a kanalizaci v lokalitě
     K Hájovně právní zástupkyni obce JUDr. Diršmidové.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

6. Obecní časopis- starosta pozval p. Šmída Milana, aby představil ZO možnou podobu zpravodaje.
     Vycházel by asi ve třech číslech za rok, cena za číslo by byla cca 5.000,- Kč, ZO se domnívá, že by
    částečně mohl být financován z reklam, které by byly umístěny v časopise. Starosta poděkoval 
     p. Šmídovi a uvedl, že o tomto tématu se bude dále jednat.
     Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí zprávu starosty a p. Šmída o možné podobě obecního 
     zpravodaje a bude o tomto tématu ještě jednat.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

7. Žádost o umístění reklamy-senior dům Felicita- starosta seznámil ZO se žádostí majitele 
     Senior domu Felicita p. ******* o umístění reklamy na přední stránku obecních webových 
     stránek. P. Morávek informoval ZO o historii domény, původní majitel Pizzeria  Vyžlovka přenechal
     domény bezplatně obci. P. Morávek navrhuje úpravu stránek a poté znovu jednat s p. *******.
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o žádosti o umístění loga Senior domu Felicita
     na přední stranu webových obecních stránek.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
     Návrh usnesení: ZO ukládá p. Morávkovi odpovědět p. *******, že webové stránky se budou 
     upravovat a poté ZO rozhodne o možném umístění loga Senior domu Felicita na stránkách obce.
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

8. Svoz odpadu v r. 2015- starosta podal zprávu o schůzce s p. Vykysalem zástupcem firmy
     .A.S.A., spol. s.r.o. Informoval ZO o nabídkách této svozové firmy, např. možnost svozu odpadu
      do sběrného dvora, ale i skládkování či čištění komunikací. Ceny za svoz odpadu zůstávají stejné 
      jako v loňském roce. Dále uvedl, že bioodpad sváží tato firma do kompostárny ve Struhařově.
      Společnost .A.S.A.,spol. s.r.o. dále nabídla rozšíření zavedených služeb sběru tříděného odpadu
      o kontejnerový způsob sběru.  Cena pronájmu jednoho kontejneru byla navržena na částku 
      1500,- Kč za rok a cena svozu 150,- Kč.  
     P. Morávek dále informoval ZO o možnosti získat od firmy EKO-KOM a.s. kontejnery na tříděný 
      odpad bez poplatku, které by mohly být umístěny na dvoře obecního úřadu pod dohledem kamer.   



     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o schůzce s p. Vykysalem zástupcem firmy
     . A.S. A., spol. s.r.o. a také o dalších nabídkách této firmy.
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o možnosti získat od firmy EKO-KOM a.s. 
      kontejnery na tříděný odpad bez poplatku, které by byly umístěny na dvoře obecního úřadu pod 
      dohledem  kamer.     
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

9. Řešení dopravní situace V Březinkách- p. Morávek podal zprávu o jednání s PČR v Kolíně
      o zklidnění dopravy v chatové oblasti Březinky. Značky modrá zóna nelze instalovat, v úvahu
      přichází pouze retardéry nebo značka omezující rychlost na 30 km v hodině. ZO se domnívá,
      že nejvhodnější je varianta značek omezujících rychlost. Cena bude upřesněna po porovnání 
      nabídek. 
      Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o jednání s PČR v Kolíně
      o zklidnění dopravy v chatové oblasti Březinky. Značky modrá zóna nelze instalovat, v úvahu
      přichází pouze retardéry nebo značka omezující rychlost na 30 km v hodině. ZO se domnívá,
      že nejvhodnější je varianta značek omezujících rychlost. Cena bude upřesněna po porovnání 
      nabídek. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

10. Příprava „Setkání s občany“- ZO se shodlo, že by tato schůzka s občany měla být uskutečněna
      ještě tento rok. Nejvhodnější termín je 12. 12. 2014 od 18.00 hodin. ZO se především představí
      občanům a zodpoví jejich dotazy.
      Návrh usnesení: ZO schvaluje uspořádání Setkání s občany dne 12. 12.2014 v 18.00 hodin 
      v budově obecního úřadu.
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

11.1. Různé- údržba VO v obci- MUDr. Pečenková vznesla dotaz, jak bude fungovat v r. 2015 údržba 
       VO v obci.
       Starosta odpověděl, že prozatím vše zůstává tak jako doposud, v budoucnu se uvažuje
       o výběrovém řízení a o jiné variantě veřejného osvětlení.
       Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí odpověď starosty na dotaz MUDr. Pečenkové o údržbě
       VO v obci- starosta odpověděl, že prozatím vše zůstává tak jako doposud, v budoucnu se uvažuje
       o výběrovém řízení a o jiné variantě veřejného osvětlení.
       Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

11.2. Znečišťování ovzduší v obci-Mgr. S. Hrnčíř upozornil na stížnost občanů, která se týkala 
       neúměrného znečištění ovzduší  některými majiteli rodinných domků, zejména pálením odpadu, 
       který do kotle nepatří. ZO se domnívá, že je vhodné tuto věc řešit domluvou a upozorněním 
       dotyčných osob.
      Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí zprávu Mgr. S. Hrnčíře o znečišťování ovzduší některými 

       majiteli rodinných domků, zejména pálením odpadu, který do kotle nepatří.
       ZO se domnívá, že je vhodné tuto věc řešit domluvou a upozorněním dotyčných osob.
       Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

11.3. Žádost TJ SK Vyžlovka- 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.
        Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.



      

       Program byl vyčerpán a starosta ukončil jednání ve 21.35 hodin, další se koná 17. 12. 2014.

       Zapsala: Eva Pačesová dne 5. 12. 2014

      Ověřovatelé:       Martin Voráč……………………………

          Michal Vilinger…………………………     

…………………………………… ……………………………………………
Ing. Jan Pelikán, Ph.D.           Zdeněk Morávek
      starosta obce         místostarosta obce



Usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 3. 12.2014

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. zprávu starosty a p. Šmída o možné podobě obecního zpravodaje a bude o tomto tématu ještě 
    jednat

2. zprávu starosty o žádosti o umístění loga Senior domu Felicita na přední stranu webových obecních 
    stránek

3. zprávu starosty o schůzce s p. Vykysalem zástupcem firmy . A.S. A., spol. s.r.o. a také o dalších 
     nabídkách této firmy

4. zprávu p. Morávka o možnosti získat od firmy EKO-KOM a.s. kontejnery na tříděný odpad bez 
    poplatku, které by byly umístěny na dvoře obecního úřadu pod  dohledem  kamer

5. zprávu p. Morávka o jednání s PČR v Kolíně o zklidnění dopravy v chatové oblasti Březinky, značky 
    modrá zóna nelze instalovat, v úvahu přichází pouze retardéry nebo značka omezující rychlost na 
    30 km v hodině, ZO se domnívá, že nejvhodnější je varianta značek omezujících rychlost, cena bude 
    upřesněna po porovnání nabídek

6. odpověď starosty na dotaz MUDr. Pečenkové o údržbě VO v obci- starosta odpověděl, že prozatím
    vše zůstává tak jako doposud, v budoucnu se uvažuje o výběrovém řízení a o jiné variantě 
    veřejného osvětlení

7. zprávu Mgr. S. Hrnčíře o znečišťování ovzduší některými majiteli rodinných domků, zejména 
     pálením odpadu, který do kotle nepatří, ZO se domnívá, že je vhodné tuto věc řešit domluvou a 
     upozorněním dotyčných osob

Zastupitelstvo schvaluje:

1. schvaluje program zasedání dne 3. 12. 2014 a přidání 2 bodů:
     řešení dopravní situace V Březinkách a příprava setkání s občany

2. ověřovatele zápisu dne 3. 12.2014 M. Voráče a M. Vilingera

3. zápis č. 17 ze dne 19. 11.2014

4. prodej pozemků č. k. 330/47 o výměře 398 m², 330/111 o výměře 160 m², 330/113 o výměře 23 
    m², 330/114 o výměře 36 m², 330/115 o výměře 47 m², 330/116 o výměře 60 m², 330/117 o 
    výměře 142 m² a 330/135 m² o výměře 1 m² Ing. *******, nar. 17. 10. 1952, bytem a 
    místem podnikání *******za 1,- Kč, souhlas je podmíněn písemným 
   prohlášením Ing. *******o vybudování gravitační kanalizace nikoliv tlakové v přilehlé komunikaci-

    silnice III/33316., parc. č.  464/1

5. odprodej části pozemku č. k.  330/35 v k. ú. Vyžlovka p. ******* s tím, že p. ******* nechá   
    vypracovat geometrický plán a uhradí náklady na vklad do KN, záměr bude vyvěšen po vypracování 
    geometrického plánu s rozměřením uvedeného pozemku a upřesněním výměry



6. návrh starosty předat kauzu – žádost manželů *******, která se týká jejich žádosti o 
    převedení stavebního povolení na vodovod a kanalizaci v lokalitě K Hájovně právní zástupkyni obce 
    JUDr. Diršmidové

7. uspořádání Setkání s občany dne 12. 12.2014 v 18.00 hodin  v budově obecního úřadu

8. 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

Zastupitelstvo ukládá:

1. p. Morávkovi odpovědět p. *******, že webové stránky se budou upravovat a poté ZO rozhodne 
    o možném umístění loga Senior domu Felicita na stránkách obce

    

Ing. Jan Pelikán, Ph.D.
        starosta obce


