
Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 16.8. 2017

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

Omluveni: L. Strnadová

Program jednání: 

1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Rekonstrukce č.p.57
4. Žádost Ing. *******
5. Chodník na Pražské ulici
6. Rozpočtové opatření
7. Zadávací dokumentace-dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV
8. Havárie na ČOV
9. Různé

1. Program a ověřovatelé - návrh přidání bodu Havárie na ČOV.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 16.8.2017 a přidání bodu Havárie na ČOV.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
    Ověřovatelé: návrh-M. Vilinger a Ing. I. Šafář.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 15 dne 16.8.2017- M. Vilingera a Ing. I. Šafáře.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

2. Kontrola minulého zápisu- ZO schvaluje zápis č. 14 ze dne 21.6..2017.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 14 ze dne 21.6.2017.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

3. Rekonstrukce č.p.57- starosta obšírně pohovořil a seznámil ZO s průběhem prací, protože se jedná 
    o starší budovu, vyskytly se během rekonstrukce určité problémy, které bylo nutné řešit 
    vícepracemi. Ke konci srpna by mělo dojít k vydání rozhodnutí o dočasném užívání stavby, tak aby
    základní škola mohla zahájit školní rok. Po dokončení rekonstrukce, cca do konce měsíce září, by se
    poté stěhovala do prostor určených pro školu a obecní úřad bude mít úřadovny v přízemí budovy.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě s firmou WALCO CZ spol. s r.o. dle přílohy 
zápisu.
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

4. Žádost Ing. Holíka-starosta seznámil ZO s uvedenou žádostí. ZO zatím tento bod odkládá, bude 
     provedeno místní šetření za přítomnosti Ing. *******.

5. Chodník na Pražské ulici- starosta podal zprávu, že je nutné uzavřít smlouvu s ŘSD, která se týká  
      souhlasu s provedením stavby chodníku. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí a ŘSD.
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

6. Rozpočtové opatření - účetní a starosta vysvětlili, že je nutné provést rozpočtové opatření.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu.



    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

7. Zadávací dokumentace-dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV-starosta hovořil o přípravách
    Dokumentace na tvorbu ZD, TDI manažer projektu a BOZP. ZO bere na vědomí.

8. Havárie na ČOV - starosta podal zprávu o úhynu ryb v rybníku Nohavička. Údajně mělo dojít
     k úniku aktivního kalu z ČOV do rybníka Nohavička. Havárii vyšetřuje ČIŽP a proběhne správní 
     řízení s provozovatelem ČOV firmou Topolwater s.r.o. se sídlem v Čáslavi. ZO bere na vědomí.

9. Různé- starosta hovořil o barvě fasády na budově č.p.57-dle mínění ZO by měla zůstat stejná.
     P. Vondrovic přidal zprávu o navýšení rozpočtového určení daní pro obce. Hovořilo se o možných 
    dotacích na rekonstrukci hřiště. Stále se bude hledat cesta, jak v tomto areálu vybudovat funkční 
    tělocvičnu se zázemím.

    Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin.

    Zapsala: Eva Pačesová dne 24. 8.2017.

 Ověřovatelé: Ing. I. Šafář…………………………………………………………

                         M. Vilinger……………………………………………………………

Ing. J. Pelikán Ph.D.
  starosta obce    


