Zápis ZO č. 17
ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 15.12.2021 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: Ilková Ilona, Fridrich Josef
Program zasedání:
1. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2022
2. Projednání návrhu rozpočtu MŠ na rok 2022
3. Znovu projednání OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a o
školském obvodu
4. Rozpočtové opatření č. 6 a 7
5. Projednání návrhu nové smlouvy o autobusovém spojení se Středočeským krajem
6. Projednání návrhu smlouvy s AVE – odvoz odpadů
7. Dořešení prodeje pozemků v Kozovazech
8. Projednání žádosti o prodeji pozemku – zpřesnění hranice dle skutečnosti
9. Inventury 2021
10. Informace DSO – udělení pokuty
11. Diskuse a závěr
Program schválen bez připomínek 9 hlasy.
Kontrola zápisu č. 16 ze dne 22.9.2021
Zastupitelstvo souhlasí se zněním zápisu.
Bod programu 1
Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2022
ZO projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2022, předseda finančního výboru p. Fridrich
komentoval některé položky a zodpověděl dotazy
příjmy 11 555 900,- Kč
výdaje 11 555 900,- Kč
ZO souhlasí s návrhem rozpočtu na rok 2022 a schvaluje rozpočet na rok 2022 jako
vyrovnaný, závazné ukazatele byly stanoveny v odvětvovém třídění rozpočtové skladby
( paragrafy).
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 2
Návrh rozpočtu na rok 2022 MŠ Vyšehořovice
Ředitelkou MŠ předložen rozpočet MŠ – dotace z obce ve výši 185 200,- Kč
Zapracováno do rozpočtu obce
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
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Bod programu 3
Znovu projednání OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a o školském obvodu
Obecně závazné vyhlášky projednané na zasedání ZO 22.9.2021, vráceny s tím, že je chybně
uvedeno území obce Vyšehořovice a Kozovazy, má byt uvedeno území Vyšehořovice
(Kozovazy je část obce) – vyhlášky dle doporučení upraveny a znovu odsouhlaseny ZO
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 4
Rozpočtové opatření č. 6,7
Starosta informoval o jím odsouhlasené úpravě rozpočtu - rozpočtovém opatření č. 6/2021
ze dne 29.10.2021 a č.7/2021 ze dne 30.11.2021
ZO bere na vědomí
Bod programu 5
Projednání návrhu nové smlouvy o autobusovém spojení se Středočeským krajem
Návrh na uzavřením smlouvy se Středočeským krajem, Zborovská 81/11, Praha 5, o
zajišťování a financování dopravní obslužnosti na rok 2022 – částka pro Obec Vyšehořovice
60 866,- Kč – zapracováno do rozpočtu obce
ZO souhlasí a dává starostovi obce mandát k podpisu smlouvy.
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 6
Projednání návrhu smlouvy s AVE – odvoz odpadů
Návrh smlouvy s AVE na svoz odpadů – navýšení o cca 5%,
ZO souhlasí a dává starostovi obce mandát k podpisu smlouvy
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 7
Dořešení prodeje pozemků v Kozovazech
Zpracován nový geometrický plán pozemky k prodeji p.č. 1005/12 -74m2,
p.č. 1005/13 – 28m2 a 1005/11 – 44m2
ZO souhlasí s vyvěšením výzvy k prodeji pozemků, nejnižší cenové podání - 100,- Kč/m2
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 8
Projednání žádosti o prodeji pozemku – zpřesnění hranice dle skutečnosti
V rámci revize katastru nemovitosí , žádost o prodej zastavěných pozemků u domů :
pí. Horová : p.č. 211/8 - 209m2
pí. Jorsová : p.č. 594/5 - 8m2, p.č. 593/5 - 1m2, p.č. 335/16 - 140m2, p.č.650 - 12m2
pí. Nimsová : p.č. 335/13 - 88m2, p.č. 648 - 13m2, p.č. 593/2 - 20m2, p.č. 211/8 - 209m2
ZO souhlasí s vyvěšením výzvy k prodeji pozemků , nejnižší cenové podání - 100,- Kč/m2
hlasování : pro 9, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 9
Inventury 2020
Starosta obce vydal pokyn k provedení inventur a seznámil s plánem inventur a členy
inventurních komisí, inventury proběhnou ve dnech 4.1. – 26.1.2022
ZO bere na vědomí
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Bod programu 10
Informace DSO – udělení pokuty
Udělení pokuty DSO Nehvizdy ze strany ÚOHS za konstatované porušení zákona o zadávání
veřejných zakázek v souvislosti s budováním přístavby školy v Nehvizdech
Obec Vyšehořovice se bude na pokutě podílet částkou odpovídající poměru výše členského
podílu – 21 250,- Kč
ZO bere na vědomí a souhlasí
Bod programu 11
Diskuse a závěr
- starosta info - 40 ks nových vodoměrů namontováno, při montáži bylo třeba dělat ve
třech případech stavební úpravy, v příštím roce se bude v montážích pokračovat
- kanalizace – ucpané vedení v Župavě - opraveno
- finanční pomoc nájemci hospody se bude vyplácet, pokud bude hospoda pravidelně
otevřená, platba nájmu po dobu covidu pozastavena
Příští zasedání 30.3.2022 v 18 hod.

zapsal

:

zápis ověřil :

Štecherová Zuzana

………………………………….

Ilková Ilona

…………………………………..

Fridrich Josef

………………………………….
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