
Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 27. 9. 2017
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, M. Voráč, Z. Morávek 
                M. Vilinger
 
Omluveni: L. Strnadová, Ing. R. Vondrovic
 
Program jednání: 
 
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Smlouva- ZD Dokončení kanalizace vč. intenzifikace ČOV
4. Žádost p. *********
5. Provozování ČOV
6. Žádost manželů *********
7. Veřejnoprávní smlouva – město Kostelec n. Č. lesy
8. Územní plán
9. Rozpočtové opatření
10. Různé
 
 
1. Program a ověřovatelé- ZO program schvaluje.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 27. 9.2017.
    Hlasování: pro 6, pro� 0, zdržel se 0. Schváleno.
    Ověřovatelé: návrh- M. Voráč a M. Vilinger.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 18 dne 27. 9.2017- M. Voráče
    a M. Vilingera.
    Hlasování: pro 6, pro� 0, zdržel se 0. Schváleno.
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO schvaluje zápis č. 17 ze dne 13. 9.2017.
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 17 ze dne 13. 9.2017.
    Hlasování: pro 6, pro� 0, zdržel se 0. Schváleno.
 
3. Smlouva- ZD Dokončení kanalizace vč. intenzifikace ČOV- starosta seznámil ZO se zněním 
     uvedené smlouvy. ZO souhlasí  s �m, že smlouva bude upravena v bodě 6.1. , jedná se o 
     administra�vní opravu.
 
4. Žádost p. *********-ZO po projednání dospělo k závěru, že neschvaluje žádost p. *********
     Obec se řídí platným územním plánem a zachování cesty je veřejný zájem, dále se domnívá,
     že stávající situace je výhodná pro obě strany.
     Návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost p. *********na prodej pozemku
     v lokalitě na Skalce v okolí rozhledny.
    Hlasování: pro 6, pro� 0, zdržel se 0. Schváleno.
 
5. Provozování ČOV-starosta hovořil o možných variantách provozování obecní ČOV, ZO se �mto 
     tématem bude dále zabývat.
 
6. Žádost manželů *********-ZO se seznámilo se situací na místě. Je potřeba dále jednat s majiteli
     okolních lesních pozemků.



 
7. Veřejnoprávní smlouva – město Kostelec n. Č. lesy- ZO tento bod odkládá.
 
8. Územní plán- starosta podal zprávu o schůzce na odboru životního prostředí v Říčanech.
    Hovořil s p. ********* o připravovaném územním plánu obce o zástavbě a volných plochách 
    v obci. ZO bere na vědomí.
 
9. Rozpočtové opatření- účetní podala návrh na úpravu rozpočtu. ZO tento návrh projednalo.
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy zápisu.
     Hlasování: pro 6, pro� 0, zdržel se 0. Schváleno.
 
10. Různé-starosta hovořil o pracích na dokončení rekonstrukce budovy č. p. 57.
     Zmínil se o oslavě 100. výročí obce a výstavě, která bude opět instalována v budově školy
     a zároveň bude uspořádán den otevřených dveří ZŠ.   
 
 
     Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin.
 
     Zapsala Eva Pačesová dne: 4. 10.2017.
 
 
     Ověřovatelé: M. Voráč……………………………………
 
 
   M. Vilinger…………………………………
 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D.
        starosta obce


