Zápis ZO č. 13
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 16.12.2020 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, Adámková Hana
Omluveni :
Je přítomno 9 členů zastupitelstva
Určení ověřovatelů: Adámková Hana, Hůrka Martin
Program zasedání:
1. Narovnání vlastnických vztahů Klicpera Milan
2. Žádost o prodej pozemku Míšek Josef
3. Projednání úpravy rozpočtu č. 3,4,5/2020
4. Návrh rozpočtu na rok 2021 Obec Vyšehořovice
5. Návrh rozpočtu na rok 2021 MŠ Vyšehořovice
6. Návrh rozpočtu DSO škola Nehvizdy
7. Finanční podpora DSO škola Nehvizdy
8. Inventury 2020
9. Žádost ČEZ věcné břemeno
10. Informace nový informační systém obce, epidemiologická situace, úklid chodníků
11. Diskuse a závěr
12.
Program schválen bez připomínek 9 hlasy.
Kontrola zápisu č. 12 ze dne 23.9.2020
Zastupitelstvo souhlasí se zněním zápisu.
Bod programu 1
Narovnání vlastnických vztahů Klicpera Milan
p. Milan Klicpera návrh Obci Vyšehořovice na odkup pozemku č. p.č. 459/12 k.ú.
Vyšehořovice o výměře 47 m2, jedná se o chodník před jeho domem - cena 100,- Kč/m2
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZO souhlasí a dává starostovi obce mandát k jednání a podpisu smlouvy
Bod programu 2
Žádost o prodej pozemku Míšek Josef
p. Josef Míšek- žádost o odkup pozemků p.č. 1005/4 v k.ú. Kozovazy, pozemek užíván se
souhlasem Rady MNV od r. 1970, jedná se o soulad se skutečností, na základě revize Katastru
nemovitostí
hlasování : pro 8, proti 1, zdržel se 0
ZO pověřuje a dává starostovi obce mandát k zadání zhotovení geometrického plánu
dotčených pozemků
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Bod programu 3
Projednání úpravy rozpočtu č. 3,4,5/2020
Starosta informoval o jím odsouhlasené úpravě rozpočtu - rozpočtovém opatření č. 3/2020 ze
dne 29.9.2020, rozpočtovém opatření č. 4/2020 ze dne 7.10.2020 a rozpočtovém opatření
č. 5/2020 ze dne 27.11.2020
ZO bere na vědomí
Bod programu 4
Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2021
ZO projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2021, předseda finančního výboru p. Fridrich
komentoval některé položky a zodpověděl dotazy
příjmy 11 989 300,- Kč
výdaje 11 989 300,- Kč
ZO souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2021 a schvaluje rozpočet na rok 2021 jako
vyrovnaný, závazné ukazatele byly stanoveny v odvětvovém třídění rozpočtové skladby
( paragrafy).
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
návrh byl ZO přijat
Bod programu 5
Návrh rozpočtu na rok 2021 MŠ Vyšehořovice
Ředitelkou MŠ předložen rozpočet MŠ – dotace z obce ve výši 157 200,- Kč
Zapracováno do rozpočtu obce
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 6
Návrh rozpočtu DSO škola Nehvizdy
ZO předložen návrh rozpočtu DSO Nehvizdy příjmy x výdaje 6 576 050,- rozpočet
vyrovnaný
ZO bere na vědomí
Bod programu 7
Finanční podpora DSO škola Nehvizdy
ZO schvaluje vklad ve výši 600 000 Kč do majetku Dobrovolného svazku obcí k zajištění
přístavby školy v Nehvizdech v návaznosti na získání dotace ve výši 10 000 000 na pořízení
čtyř nájemních bytů v bytovém domě č. 3 v lokalitě Nehvizdy IV. podle výzvy Ministerstva
financí Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury v roce 2020
z programu 298D2230-výzva č. 7
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se
ZO souhlasí
Bod programu 8
Inventury 2020
Starosta obce vydal pokyn k provedení inventur a seznámil s plánem inventur a členy
inventurních komisí, inventury proběhnou od 4.1. – do 29.1.2020
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Bod programu 9
Žádost ČEZ věcné břemeno
Žádost ČEZ o zřízení věcného břemene - přívod elektřiny na pozemek p.Šípka v Kozovazech.
Jedná se o 7 m – poplatek obci za zřízení věcného břemene 1 000 Kč
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se
ZO souhlasí
Bod programu 10
Informace nový informační systém obce, epidemiologická situace, úklid chodníků
Starosta inormoval ZO
- od 1.1.2021 nový informační systém obce již dříve schválený ZO
- o epidemiologické situaci v obci
- na úklid v obci koupen nový stroj na zametání a úklid sněhu
Bod programu 11
Diskuse a závěr

Příští zasedání 24.3.2021

zapsal

:

zápis ověřil :

Štecherová Zuzana

………………………………….

Adámková Hana

…………………………………..

Hůrka Martin

………………………………….
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