Zápis ZO č. 12
Ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 23.9.2020 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: Fridrich Josef, Sotona Pavel
Program zasedání:
1. Narovnání vlastnických vztahů p. Janda Kozovazy
2. Narovnání vlastnických vztahů p. Brožek Vyšehořovice
3. Volby 2020 – Zastupitelstvo kraje, 1/3 senátu
4. Podpora TJ Sokol Vyšehořovice nad rámec dotace 2020
5. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 2/2020
6. Darovací smlouva MŠ
7. Umístění boxu Zásilkovna
8. Diskuse a závěr
Program schválen bez připomínek 9 hlasy.
Kontrola zápisu č. 11 ze dne 17.6.2020
Zastupitelstvo souhlasí se zněním zápisu
Bod programu 1
Narovnání vlastnických vztahů p. Janda Kozovazy
Na základě revize katastru nemovitostí
žádost p. Jandy na odkup pozemků obce dle předloženého geometrického plánu
č. 164-8/2020 jedná se o pozemky zastavěné a zaplocené se stavbami v k.ú. Kozovazy p.č.
1345/1 výměra 70 m2, p.č.st. 350 výměra 17 m2, p.č.st. 351 výměra 27 m2
hlasování : pro 9, 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 2
Narovnání vlastnických vztahů p. Brožek Vyšehořovice
Na základě revize katastru nemovitostí
žádost p. Brožka na odkup pozemků obce dle předloženého geometrického plánu
č. 420-64/2019 jedná se o pozemky zastavěné a zaplocené se stavbami v k.ú. Vyšehořovice
p.č. 333/9 výměra 31 m2, p.č.st. 620 výměra 57 m2
hlasování : pro 9, 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.
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Bod programu 3
Volby 2020 – Zastupitelstvo kraje, 1/3 senátu
Starosta obce informoval ZO o přípravě a zajištění voleb do Zastupitelstva kraje a 1/3 senátu
- vše zajištěno včetně dodržování přísných hygienických předpisů
ZO bere na vědomí
Bod programu 4
Podpora TJ Sokol Vyšehořovice nad rámec dotace 2020
Žádost Sokol Vyšehořovice o poskytnutí finanční pomoci formou mimořádné dotace ve výši
30 000,- Kč na rekonstrukci kabin
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje poskytnutí dotace
Bod programu 5
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 2/2020
Starosta informoval o jím odsouhlasené úpravě rozpočtu - rozpočtovém opatření č. 2/2020 ze
dne 30.8.2020
ZO bere na vědomí
Bod programu 6
Darovací smlouva MŠ
Ředitelka MŠ předložila ZO k odsouhlasení darovací smlouvu mezi MŠ Vyšehořovice
a firmou Petr Car a.s. , Praha 9 na částku 10 000,- Kč
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZO schvaluje a souhlasí s podpisem smlouvy
Bod programu 7
Umístění boxu Zásilkovna
Firma Zásilkovna, žádost o umístění boxu na balíčky v obci, box bude umístěn u autobusové
zastávky vedle obecní vývěsky
ZO souhlasí s umístěním boxu
Bod programu 8
Diskuse a závěr
Info starosta obce – nepojízdné auto hasičů – nutná generální oprava motoru cca 200 000,- Kč
na základě předběžných nabídek cen za opravu bude auto opraveno.

Příští zasedání 16.12.2020

zapsal

:

zápis ověřil :

Štecherová Zuzana

………………………………….

Fridrich Josef

…………………………………..

Sotona Pavel

………………………………….
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