Zápis ZO č. 11
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 17.6.2020 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
Přítomni:
Stehlík Karel, Štecherová Zuzana, ,Sotona Pavel, Brožek Vlastimil, Hůrka Martin,
Fridrich Josef, Ilková Ilona, Fantík Jiří,
Omluveni : Adámková Hana
Je přítomno 8 členů zastupitelstva
Hosté : Ing. Ladislav Vich, p. Červenka, prof. Novák, pí Záhrobská, pí. Pučálková
Určení ověřovatelů: Ilková Ilona, Hůrka Martin
Program zasedání:
1. Informace MAS Pošembeří
2. Projednání návrhů na pořízení územního plánu
3. Inventury 2019
4. Schválení účetní závěrky za rok 2019 Obec
5. Schválení účetní závěrky za rok 2019 MŠ
6. Projednání Závěrečného účtu obce za rok 2019
7. Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2019
8. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 6/2019,1/2020, rozp.změna paragrafu
9. Společné prohlášení starostů proti stavbě VRT – informace
10. Projednání prázdninového provozu MŠ
11. Hřbitovní řád
12. Projednání rozšíření veřejného osvětlení
13. Oprava ulice na Škvárovně – dešťová kanalizace
14. COVID 19 – krizové řízení
15. Výběrové řízení na dodavatele opravy chodníků 1/2020
16. Nabídka koupě pozemků katastr Vyšehořovice – Ing.Cerny
17. Narovnání vlastnických vztahů v katastru obce dle žádostí
18. Dotační podpora spolkům
19. Diskuse a závěr
Program schválen bez připomínek 8 hlasy.
Kontrola zápisu č. 10 ze dne 22.1.2020
Zastupitelstvo souhlasí se zněním zápisu.
Bod programu 1
Informace MAS Pošembeří
Zástupkyně MAS Pošembeří pí. Záhrobská a pí. Pučálková informovaly ZO o činnosti spolku
a požádaly o územní souhlas o vstupu obce Vyšehořovice do spolku MAS Pošembeří
ZO se usneslo, že obec Vyšehořovice vstoupí do spolku MAS Střední Polabí, tímto dává
starostovi obce mandát k jednání o vstupu do MAS Polabí
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
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Bod programu 2
Projednání návrhů na pořízení územního plánu
Ing. Vich informoval o 4 návrzích ( p. Červenka a prof. Novák) na pořízení územního plánu
Vyšehořovice a na základě posouzení a stanoviska pořizovatele v souladu se stavebním
zákonem se ZO usneslo, že nevyhovuje žádnému, ze 4 návrhů – viz usnesení č. 11
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 3
Inventury 2019
Inventury provedeny – bez závad a inventurní zpráva zpracována a předložena
ZO schvaluje
Bod programu 4
Schválení účetní závěrky za rok 2019 Obec
ZO schválilo účetní závěrku obce za rok 2019 ( příloha č. 1 )
příjmy : 12 489 176,24 Kč
výdaje : 10 316 857,34 Kč
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje
Bod programu 5
Schválení účetní závěrky za rok 2019 MŠ
ZO schválilo účetní závěrku Mateřské školy za rok 2019 ( příloha č. 2 )
Ztráta ve výši 68 498,26 Kč – způsobená vyřazením-odpisem, zahradní herní sestavy, která
nevyhověla revizi
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje
Bod programu 6
Projednání závěrečného účtu obce za rok 2019
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2019 ( příloha č.3)
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje s vyjádřením bez výhrad
Bod programu 7
Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2019
ZO projednalo a schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšehořovice
za rok 2019 zpracovanou firmou ATLAS AUDIT s.r.o., Čelákovice
Závěr: při přezkoumání hospodaření územního celku obec Vyšehořovice za rok 2019 jsme
nezjistili žádné chyby a nedostatky
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje s vyjádřením bez výhrad
Bod programu 8
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 6/2019,1/2020, rozp.změna paragrafu
Starosta informoval o jím odsouhlasené úpravě rozpočtu - rozpočtovém opatření č. 6/2019 ze
dne 31.12.2019, rozpočtovém opatření č. 1/2020 ze dne 2.4.2020 a jím schválené rozpočtové
změně paragrafů ze dne 29.5.2020
ZO bere na vědomí
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Bod programu 9
Společné prohlášení starostů proti stavbě VRT – informace
Starosta informoval o jednání starostů okolních obcí ohledně plánů stavby VRT, která má být
v blízkosti obce Kozovazy – požadavek na změnu trasy – a) trať co nejblíže k dálnici D11,
b) nebude zasahovat do lesa v Kozovazech, c) okolo Kozovaz vybudování protihlukové stěny
Memorandum bude předáno ministrovi dopravy a premiérovi ČR
Bod programu 10
Projednání prázdninového provozu MŠ
Žádost ředitelky MŠ o uzavření MŠ od 1.7. 2020 do 14.8.2020 – čerpání dovolené
ZO souhlasí
Bod programu 11
Hřbitovní řád
ZO schválený Hřbitovní řád obce Vyšehořovice byl Krajským úřadem schválen beze změn a
je v platnosti
ZO bere na vědomí
Bod programu 12
Projednání rozšíření veřejného osvětlení
Starosta – návrh na rozšíření veřejného osvětlení v obci celkem 3 ks světel, 2 ks na
křižovatku Horoušany-Škvárovna, 1 ks zastávka Župava
ZO souhlasí
Bod programu 13
Oprava ulice na Škvárovně – dešťová kanalizace
Propadlá dešťová kanalizace u křižovatky Horoušany-Škvárovna jedná se o havarijní stav –
bude opravena bez výběrového řízení firmou Bouček, která opravuje chodníky v obci
ZO souhlasí
Bod programu 14
COVID 19 – krizové řízení
Starosta informoval ZO o průběhu krizového stavu COVID 19 v obci, náklady obce na
zajištění ochranných pomůcek apod. 147 000,- Kč, 115 000,- bylo proplaceno z Krajského
úřadu formou dotace
Bod programu 15
Výběrové řízení na dodavatele opravy chodníků 1/2020
Výzva na podání nabídky na opravu chodníků 1/2020 - 2 nabídky :
František Bouček Mochov
456 699,94 Kč
KRBF-CZ s.r.o., Mochov
481 162,62 Kč
Nižší nabídka – František Bouček, Mochov 456 699,94 Kč s DPH
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 16
Nabídka koupě pozemků katastr Vyšehořovice – Ing.Cerny
Ing.Cerny – nabídka obci na prodej pozemků o celkové výměře 9 722 m2 , p.č. 500/1, 500/2,
500/4, a 503 v k.ú. Vyšehořovice, jedná se o pozemky, na kterých byly konány „technoparty“
Cena 97 000,- Kč
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
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ZO souhlasí s nákupem pozemků dává starostovi obce mandát k jednání a podpisu smlouvy
Bod programu 17
Narovnání vlastnických vztahů v katastru obce dle žádostí
Na základě revize katastru nemovitostí
žádost p. Moravce a p. Štechera o odkup pozemků obce dle předloženého geometrického
plánu č. 458-1026/2020 jedná se o pozemky zastavěné a zaplocené s drobnými stavbami
p. Moravec - p.č. 594/1 výměra 1 m2, a p.č. 335/11 výměra 81 m2
p. Štecher - p.č. 594/3 výměra 2 m2, p.č.629 výměra 3 m2, p.č. 628 výměra 10 m2,
a p.č. 335/12 95 m2
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí s prodejem pozemků za ZO dříve stanovenou cenu 100,- Kč/m2 a dává
starostovi obce mandát k jednání a podpisu smlouvy.
Bod programu 18
Dotační podpora spolkům
Na základě žádostí o poskytnutí dotace spolkům ZO odsouhlasilo poskytnutí dotace pro :
Sokol Vyšehořovice
ve výši 45 000,- Kč
Zdravotně postižení Čelákovice
ve výši 10 000,- Kč
Církev ( prostřednictvím pí. Bursíkové) ve výši 10 000,- Kč
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 19
Diskuse a závěr
Info starosta obce
- jednání o změně účetního programu obce , konzultace s účetní
- 16.9.2020 2. ročník T-Mobile běhu
- koncem prázdnin pro děti rozloučení s létem porádat budou hasiči a Sokol

Příští zasedání 23.9.2020

zapsal

:

zápis ověřil :

Štecherová Zuzana

………………………………….

Ilková Ilona

…………………………………..

Hůrka Martin

………………………………….
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