Zápis ZO č. 16
ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 22.9.2021 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, Ilková Ilona, Adámková Hana
Hosté : p. Brožek
Omluveni :
Je přítomno 9 členů zastupitelstva
Určení ověřovatelů: Adámková Hana, Hůrka Martin
Program zasedání:
1. Projednání OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
2. Projednání OZV o místním poplatku za obecní systém odp.hospodářství
3. Projednání OZV o školském obvodu
4. Projednání střednědobého výhledu na roky 2022-2024
5. Rozpočtové opatření č. 3,4,5
6. Návrh na uzavření Mateřské školy v době vánoc
7. Projednání výběrového řízení na opravu chodníků
8. Projednání informace k pozemkům v Kozovazech
9. Žádost o prodej pozemku – zpřesnění hranice dle skutečnosti
10. Volby 2021
11. Údržba zeleně
12. Informace k výměně vodoměrů
13. Informace k instalaci radarů u hřiště
14. Diskuse a závěr
Program schválen bez připomínek 9 hlasy.
Kontrola zápisu č. 15 ze dne 23.6.2021
Zastupitelstvo souhlasí se zněním zápisu.
Bod programu 1
Projednání OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
ZO projednalo a schválilo OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 2
Projednání OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
ZO projednalo a schválilo OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 3
Projednání OZV o školském obvodu
ZO projednalo a schválilo OZV č. 3/2021, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy Nehvizdy
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
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Zastupitelstvo obce Vyšehořovice schvaluje dodatek č. 1 k Memorandu o vzájemné
spolupráci
hlasování : pro 7, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 4
Projednání střednědobého výhledu na roky 2022-2024
ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled obce na roky 2022-2024 (příloha č.1)
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 5
Rozpočtové opatření č. 3,4,5
Starosta informoval o jím odsouhlasené úpravě rozpočtu - rozpočtovém opatření č. 3/2021
ze dne 30.6.2021 (příloha č. 2)
ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č.4 (příloha č. 3)
ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č.5 (příloha č. 4)
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se
Bod programu 6
Návrh na uzavření Mateřské školy v době vánoc
ZO projednalo žádost ředitelky MŠ o uzavření Mateřské školy ve dnech 20.-23.12.2021
z důvodů čerpání dovolené zaměstnanců
ZO souhlasí
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 7
Projednání výběrového řízení na opravu chodníků
Výzva na podání nabídky na opravu povrchu chodníku a vjezdů od č.p.56 až po č.p.66
2 nabídky :
František Bouček, Mochov
569 789,- Kč
KRBF-CZ s.r.o., Mochov
615 589,- Kč
Nejlevnější nabídka – František Bouček, Mochov 569 789,- Kč s DPH
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 8
Projednání informace k pozemkům v Kozovazech
Starosta informoval o schůzce , která se konala na návrh ZO dne 1.9.2021 na OÚ, k dohodě se
zájemci nedošlo.
Starosta navrhuje 3 varianty řešení :
a) pozemky zůstanou v majetku obce
b) prodej pozemku v jednom celku
c) pozemek se rozdělí na 2 díly – budou se prodávat 2 pozemky
hlasování pro variantu :
a) pro 0
b) pro 3
c) pro 6
Pozemek se rozdělí na 2 díly, budou se prodávat 2 p.č.,na základě rozhodnutí ZO starosta
zadá zpracování nového geometrického plánu
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Bod programu 9
Žádost o prodej pozemku – zpřesnění hranice dle skutečnosti
Žádost o odprodej pozemku p.č. 594/1, zpřesnění skutečnosti a narovnání vlastnických vztahů
majitele pozemků st.p.č. 47/1 - 11 m2 a 47/24 m2 - 4 m2
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se
ZO souhlasí s prodejem pozemků za cenu 100 Kč/m2
Bod programu 10
Volby 2021
Info. Starosta obce volby 8-9.10.2021 komise sestavena, v příštím týdnu budou rozneseny
volební lístky
Bod programu 11
Údržba zeleně
Starosta informoval o nutnosti zakoupení nového traktůrku – sekačky, je objednán, jsou
dlouhé dodací lhůty
Bod programu 12
Informace k výměně vodoměrů
Starosta info. – je nainstalováno prvních 40 ks nových digitálních vodoměrů, zkouší se, při
podzimním odečtu vodoměrů navrhne jaké množství se dále pořídí a vymění
Bod programu 13
Informace k instalaci radarů u hřiště
Instalace rychlostních radarů odsouhlasena rozhodujícími orgány, instalace 2 radarů
v průběhu měsíce října. cena cca 150 000,- Kč.
U hřiště od Horoušan nastaven na 50 km/hod.
U školy od Nehvizd nastaven na 30 km/hod.
Bod programu 14
Diskuse a závěr
- starosta info - kontrola živnostenského úřadu v hospodě - starosta byl přítomen
- oprava cest je dohodnutá, termín nestanoven
Příští zasedání 15.12.2021 v 18 hod.

zapsal

:

zápis ověřil :

Štecherová Zuzana
Adámková Hana
Hůrka Martin

………………………………….
…………………………………..
………………………………….
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