Zápis ZO č. 8
ze zasedání Zastupitelstva obce Vyšehořovice konaného dne 25.9.2019 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Vyšehořovice.
Přítomni:
Stehlík Karel, Štecherová Zuzana, ,Sotona Pavel, Brožek Vlastimil, Adámková Hana,
Fridrich Josef, Ilková Ilona, Hůrka Martin
Hosté : p. Brožek ml.
Omluveni : Fantík Jiří,
Je přítomno 8 členů zastupitelstva
Určení ověřovatelů: Vlastimil Brožek, Pavel Sotona
Program zasedání:
1. Narovnání majetkových vztahů Kozovazy
2. Projednání výběrového řízení na opravu chodníků „ Vyšehořovice - pod OÚ „
3. Zahájení projednání Územního plánu obce dle nového zákona
4. Rozpočtové opatření č. 2
5. Skartace 2019
6. Hřbitovní řád obce
7. Informace k průběžnému auditu
8. Rušení nočního klidu - Kozovazy
9. Diskuse a závěr
Program schválen bez připomínek 8 hlasy.
Kontrola zápisu č. 7 ze dne 26.6.2019
Zastupitelstvo souhlasí se zněním zápisu.
Bod programu 1
Narovnání majetkových vztahů Kozovazy
Starosta informoval ZO o jednání s právním zástupcem p. Brožka z Kozovaz ohledně prodeje
pozemku obce k.ú. Kozovazy p. č. 1005/4 , p. Božkovi zodpověděl dotazy, jelikož doposud
nejsou vyřešeny vztahy k pozemkům p. Brožka a p. Míška, ZO souhlasí s návrhem starosty
obce -zastavit činnost ohledně prodeje pozemku obce do vyřešení vztahů týkajících se p.
Brožka a p. Míška
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZO rozhodlo o zastavení činnosti ohledně pozemku v Kozovazech do doby, něž bude vyřešen
majetkový spor o další pozemek a to buď soudní cestou nebo Katastrem nemovitostí.
Bod programu 2
Projednání výběrového řízení na opravu chodníků „ Vyšehořovice - pod OÚ „
Výzva na podání nabídky na opravu chodníků - Vyšehořovice pod OÚ
3 nabídky :
František Bouček Mochov
432 989,- Kč
MAŽE, s.r.o. Čelákovice
454 534,- Kč
KRBF-CZ s.r.o., Mochov
457 536,- Kč
Nejlevnější nabídka – František Bouček, Mochov
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
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432 989.- Kč s DPH

ZO souhlasí se zadáním zakázky firmě František Bouček, Mochov
mandát k podpisu smlouvy

a dává starostovi obce

Bod programu 3
Zahájení projednání Územního plánu obce dle nového zákona
Zastupitelstvo obce Vyšehořovice schvaluje :
pořízení územního plánu Vyšehořovic z vlastního podnětu podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů ( dále jen „stavební zákon“), který nahradí platný územní plán obce
Vyšehořovice z roku 2006, ve znění změn č. 1 a 2;
uzavření smlouvy příkazní č. 39012 se společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053,
oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti v souladu s § 6 odst. 6 písm. b) stavebního
zákona, na pořízení nového územního plánu Vyšehořovic;
uzavření smlouvy o dílo č. 39013 se společností PRISVICH, s.r.o., IČO 27101053, na
zhotovení nového územního plánu Vyšehořovic;
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Vyšehořovice pověřuje :
starostu obce Karla Stehlíka k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem územního plánu
Vyšehořovic jako „určený zastupitel“ ve smyslu § 47 a násl. stavebního zákona
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Vyšehořovice ukládá starostovi obce :
oznámit veřejnou vyhláškou rozhodnutí Zastupitelstva obce Vyšehořovice pořídit nový
územní plán Vyšehořovic s upozorněním občanům obce a vlastníkům pozemků a staveb na
území obce a dalším subjektům uvedeným v § 44 stavebního zákona, že je možné uplatňovat
návrhy na pořízení územního plánu podle § 46 odst. 1 stavebního zákona a stanovit k tomu
přiměřenou lhůtu
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Vyšehořovice bere na vědomí :
informaci starosty o tom, že pořizovatelem nového územního plánu Vyšehořovic je v souladu
s § 6 odst. 2 stavebního zákona Obecní úřad Vyšehořovice, který zajistil splnění
kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 stavebního zákona
prostřednictvím pracovníků společnosti PRISVICH,s.r.o., splňujících kvalifikační požadavky
na územně plánovací činnost;
Bod programu 4
Rozpočtové opatření č. 2
Starosta informoval ZO o jím odsouhlasené úpravě rozpočtu - rozpočtovém opatření č. 2/2019
ze dne 30.8.2019 ( příloha č. 1)
ZO bere na vědomí
Bod programu 5
Skartace 2019
Starosta informoval ZO o provedení skartace r. 2006-2010, vyhotoven skartační seznam
skartační komise : p. Sotona Pavel, Hůrka Martin
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Bod programu 6
Hřbitovní řád obce
ZO předložen zpracovaný „ Hřbitovní řád obce Vyšehořovice , spolu s geologickým
posudkem bude předložen k odsouhlasení KÚ, poté bude předložen ZO ke schválení
ZO bere na vědomí
Bod programu 7
Informace k průběžnému auditu
Starosta informoval ZO o proběhlém průběžném auditu – závěr – bez chyb , nebyly zjištěny
žádné nedostatky
ZO bere na vědomí
Bod programu 8
Rušení nočního klidu - Kozovazy
Starosta informoval ZO o opakovaném rušení nočního klidu v Kozovazech – penzion LONY
Dosud se nedaří zajistit dodržování vyhlášky OÚ. K vyřešení situace ZO rozhodlo o
spolupráci s JUDr. Profousem ( odsouhlasený právní zástupce OÚ).
ZO obce souhlasí a dává starostovi mandát k podpisu smlouvy s JUDr. Profousem
hlasování : pro 8, proti 0, zdržel se 0
Bod programu 9
Diskuse a závěr
- ředitelka MŠ Vyšehořovice oznámení ZO o uzavření MŠ 23.12. a 27.12.2019
- starosta info. – provedena výměna světel na sále v hostinci
- p. Veselý ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů
- OÚ zajistí očkování a čipování psů
- Svoz nebezpečných odpadů 12.12.2019 bez velkoobjemového kontejneru
Příští zastupitelstvo 11.12.2019 v 18 hod.

zapsal

:

zápis ověřil :

Štecherová Zuzana

………………………………….

Brožek Vlastimil

…………………………………..

Sotona Pavel

………………………………….
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