
Zápis č.13 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 10.6.2015 
 
Přítomni: Ing.J. Pelikán, Ph.D., Z. Morávek, MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, M. Vilinger, M. Voráč  
 
Omluveni: Ing. R. Vondrovic, Mgr. S. Hrnčíř 
 
Program jednání: 
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu  
3. Výstavba Na Splachu – Ing. Kraus 
4. Žádost firmy JARF s.r.o. - pronájem plochy před hotelem Praha 
5. Zhodnocení Vyžlovského léta 
6. Dotace na rekonstrukci VO 
7. Závěrečný účet obce za r. 2014 
8. Výpadek dodávky vody 
9. Odkoupení pozemku- ****** 
10. Projekt dokončení kanalizace 
11. Různé  
 
1. Program a ověřovatelé- návrh přidat 3 body č. 8-10.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program jednání dne 10. 6.2015 a přidání bodů č. 8-10 
     na program. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Ověřovatelé: návrh – M. Voráč a M. Vilinger. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č- 13 dne 10. 6. 2015 M. Voráče a M. Vilingera. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu – ZO nemá námitek. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 2 ze dne 27. 5.2015. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Výstavba Na Splachu – Ing. Kraus- starosta podal zprávu o jednání s Ing. Krausem. Uvedený  
     vybuduje chodník podél Staré cesty, jak je uvedeno ve smlouvě o spolufinancování, ne ale část, 
kde je biokoridor cca 70 m. Dále hovořil o napojení pozemků, za jejichž majitele jedná Ing. Kraus, 
    na obecní sítě, tak jak je uvedeno ve výše citované smlouvě. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o jednání s Ing. Krausem a trvá na plnění  
    uzavřené smlouvy. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi pozvat Ing. Krause na některé další zasedání. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
   
4. Žádost firmy JARF s.r.o. - pronájem plochy před hotelem Praha- ZO opět projednalo žádost 
     p. ******** o využití veřejného prostranství před hotelem Praha (travnatá plocha). 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru na pronájem travnaté plochy ohraničené 
     obrubníkem o výměře 99 m² - část pozemku 456/1 u Hotelu Praha na návsi. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 
 
 



5. Zhodnocení Vyžlovského léta- starosta uvedl, že této akce se zúčastnilo cca 300 lidí. 
    V této souvislosti ZO uvažuje o kontrole pronajatých částí nemovitostí na koupališti, zejména 
    bytu a restaurace. Důvodem je nepořádek a nevstřícné jednání nájemců. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o průběhu akce Vyžlovské léto a uvažuje 
    o kontrole pronajatých částí nemovitostí na koupališti, zejména bytu a restaurace.  
    Důvodem je nepořádek a nevstřícné jednání nájemců. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 6. Dotace na rekonstrukci VO- starosta podal zprávu, že obec by měla obdržet dotaci  
    na rekonstrukci VO ve výši 454.904,- Kč z MPO ČR. Dále uvedl, že je nutné vyhlásit výběrové řízení 
    na tyto práce: 
    rekonstrukce veřejného osvětlení v obci. 
     Z důvodů včasného průběhu zakázky obce upouští od avíza dle vnitřní směrnice obce. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje určení Ing. J. Pelikána, Ph.D. jako kontrolního orgánu pro 
     veřejnou zakázku malého rozsahu na předmět zakázky: 
     rekonstrukce veřejného osvětlení v obci. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Hodnotící komise: návrh- ********** (pozn. nelze zveřejnit složení komise dle směrnice 1/2015).  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu  
     na předmět zakázky: rekonstrukce veřejného osvětlení v obci. Komise: **********. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Závěrečný účet obce za r. 2014-  návrh závěrečného účtu obce za r. 2014 byl vyvěšen na úřední 
     desce úřadu, na pevné ÚD ve zkrácené podobě a na webových stránkách obce v plném znění. 
     Ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné námitky.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014  
    včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výhradou nedostatků  
    uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření: 
     1. obec bude o opravných položkách účtovat k 31. 12. 2015 (vždy na konci účetního období) 
     2. obec bude provádět důslednou kontrolu úkonů spadajících do jeho vyhrazené pravomoci, 
          tak aby nedošlo k dalším porušením právních předpisů. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 8. Výpadek dodávky vody- ZO projednávalo situaci z minulého víkendu, některé části obce 
      byly bez dodávky vody z obecního vodovodu. Starosta hovořil o schůzce se zástupci firmy  
      Vodos s.r.o., kde se situace projednávala. Příčinou výpadku byla havárie čerpadla a také  
      nadměrný odběr vody a svou roli v tom také hrálo velmi suché počasí. Dále uvedl, že vedení 
      vodovodní sítě je již poměrně zastaralé a bude potřeba minimálně výměna čerpadel. 
      Obec musí počítat v rozpočtu na další rok s určitou částkou na tuto akci cca 100.000,- Kč. 
      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o řešení situace s výpadkem dodávky vody  
      z obecního vodovodu a o nutnosti financovat údržbu této sítě. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 9. Odkoupení pozemku- *******- starosta seznámil ZO se žádostí manželů ****** o odprodej 
     části obecního pozemku č.k. 396/2 v k.ú. Vyžlovka. Protože se jedná o lesní pozemek a dalším  
      důvodem je, že prodejem této části by obec neměla přístup ke svým pozemkům, ZO tento prodej  
      neschvaluje. 
      Návrh usnesení: ZO neschvaluje prodej části lesního pozemku č. k. 396/2 v k. ú. Vyžlovka  
      manželům *********. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Projekt dokončení kanalizace- starosta uvedl, že vzhledem k nedohledatelným vlastníkům  



      pozemků, přes které měla původně vést kanalizační síť do oblasti Březinek, projektant  
      navrhuje jiné řešení, páteřní systém této sítě by byl tlakový. ZO upřednostnilo tuto variantu. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje změnu v dokumentaci projektu na dokončení kanalizace v oblasti 
      Březinek, v dokumentaci je upřednostněna tlaková varianta. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Různé- starosta hovořil o dalších možnostech dotačních titulů, např. vybudování chodníku,  
       cesta na „Bejkovku“, energetická náročnost budovy OÚ.  
       P. Šafář pozval ZO na oslavu 75 let od založení SK Vyžlovka a pohovořil o celodenním programu 
       na fotbalovém hřišti. 
Starosta ukončil jednání ve 21.30 hodin. 
 
Zapsala: Eva Pačesová 15. 6.2015. 
 
 
Ověřovatelé:  M.Voráč……………………………. 
 
 
 
           M. Vilinger…………………………. 
 
 
 
 
           Ing. J. Pelikán, Ph.D. 
           starosta obce 
       


