Zápis ZO č. 15
ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 23.6.2021 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
Přítomni:
Stehlík Karel, Štecherová Zuzana, ,Sotona Pavel, Brožek Vlastimil, Fridrich Josef, Fantík Jiří,
Hůrka Martin
Hosté : Ing. Vich,p. Brožek, p.Červenka
Omluveni : Ilková Ilona, Adámková Hana
Je přítomno 7 členů zastupitelstva
Určení ověřovatelů: Sotona Pavel, Brožek Vlastimil
Program zasedání:
1. Schválení zadání Územního plánu
2. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2020
3. Schválení dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci
4. Projednání záměru prodeje obecních pozemků Kozovazy
5. Projednání výměny vodoměrů, zákaz připojování na vodovod a kanalizaci
6. DSO , škola Nehvizdy
7. Úprava rozpočtu rozpočtové opatření č 2/2021
8. Diskuse a závěr
Program schválen bez připomínek 7 hlasy.
Kontrola zápisu č. 14 ze dne 14.4.2021
Zastupitelstvo souhlasí se zněním zápisu.
Bod programu 1
Schválení zadání Územního plánu
Ing. Vich seznámil ZO o vyhodnocení projednání návrhu zadání územního plánu
Vyšehořovic, zodpověděl dotazy
ZO bere na vědomí
informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednání návrhu zadání územního plánu
Vyšehořovic“ uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení
ZO schvaluje
zadání územního plánu Vyšehořovic podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 ákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení, s požadavkem prověřit a
do územního plánu zahrnout prvky regulačního plánu, zejména v zastavěném
území a v zastavitelných plochách (vyjma ploch pro výrobu) podle § 43 osdst. 3
stavebního zákona
hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO ukládá starostovi
- zabezpečit zpracování územního plánu Vyšehořovic v souladu se schváleným
zadáním;
- předat dokumentaci „Zadání územního plánu Vyšehořovic – doklady o pořizování a
schválení“ po jednom vyhotovení obci Vyšehořovice a společnosti PRISVICH, s.r.o.,
jako výkonnému pořizovateli a zhotoviteli územního plánu Vyšehořovic
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-

podat Krajskému úřadu Středočeského kraje návrh na vložení registračního listu za
etapu „ZADÁNÍ“ do evidence územně plánovací činnosti.

Bod programu 2
Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2020
ZO projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za období r. 2020,
zpracovanou firmou ATLAS Audit Čelákovice
Závěr : Při přezkoumání hospodaření územního celku obec Vyšehořovice za r. 2020 jsme
nezjistili chyby a nedostatky
hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí
Bod programu 3
Schválení dodatku č. 1 k Memorandu o vzájemné spolupráci
Starosta seznámil ZO s obsahem dodatku Memoranda - doplnění dalšího ustanovení
Memoranda a přistoupení nových stran
Zastupitelstvo obce Vyšehořovice schvaluje dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné
spolupráci
hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 4
Projednání záměru prodeje obecních pozemků Kozovazy
Na základě žádosti ze dne 16.12.2020 o prodej pozemku v Kozovazech, zpracován a
předložen geometrický plán č. 175-8/2021, pozemky k prodeji p.č. 1004/10 a,b, 1005/10 a
1005/11, prodej dle zákona o obcích č. 106/2016 Sb.
ZO navrhuje vyvolání jednání se zájemci a pokusit se dohodnout kompromis. Schůzka
1.9.2021 v 18 hod. na obecním úřadě za ZO přítomni p. Stehlík, p. Fridrich, p. Fantík
a p. Hůrka
Bod programu 5
Projednání výměny vodoměrů, zákaz připojování na vodovod a kanalizaci
Vzhledem k situaci , která se každoročně v letních měsících opakuje – nadměrný odběr vody,
výpadky v dodávkách z důvodu kapacity úpravny vody, ZO obce rozhodlo o zákazu
připojování se na obecní vodovod a kanalizaci do vyřešení kapacity.
ZO projednalo návrh na postupnou výměnu vodoměrů – za digitální, nákup a výměna zatím
cca 30 ks
hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0

Bod programu 6
DSO , škola Nehvizdy
ZO projednalo závěrečný účet DSO a zprávu o přezkoumání hospodaření DSO za r. 2020 –
bez výhrad
Projednalo a souhlasí s navýšením kapacity Základní školy pro děti z obce na 5 %.
Projednalo smlouvu o spolupráci mezi obcemi při zajištění povinné školní docházky v jiné
obci – dává starostovi obce mandát k podpisu smlouvy.
Bere na vědomí a souhlasí se zněním nájemních smluv na učitelské byty v Nehvizdech.
hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
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Bod programu 7
Úprava rozpočtu rozpočtové opatření č.2/2021
Starosta informoval o jím odsouhlasené úpravě rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2021 ze
dne 30.4.2021
ZO bere na vědomí
Bod programu 8
Diskuse a závěr
starosta info dne 4.9.2021 pořádá Sokol ve spolupráci s hasiči - rozloučení s létem
ZO souhlasí s příspěvkem 10 000,- Kč
Příští zasedání 22..2021 v 18 hod.

zapsal

:

zápis ověřil :

Štecherová Zuzana

………………………………….

Sotona Pavel

…………………………………..

Brožek Vlastimil

………………………………….

3

