
Zápis č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 4. 11.2015 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán P h.D., Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic, MUDr. J. Pečenková, M. Voráč, 
                  Mgr. S. Hrnčíř 
Omluveni: Ing. I. Šafář, M. Vilinger 
Program jednání: 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Aukce na svoz odpadu 
4. Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV 
5. Členství v Národní síti zdravých měst 
6. Školství 
7. Rekonstrukce VO- odstoupení od dotace 
8. Průkaz energetické náročnosti budovy OÚ 
9. Smlouva o dílo dotace ZŠ 
10. Různé 
 
1.Program a ověřovatelé- program- návrh přidat 3 body č. 7-9. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program zasedání dne 4. 11.2015 a přidání bodů č. 7-9. 
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
   Ověřovatelé-návrh – MUDr. J. Pečenková a M. Voráč. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 24 dne 4. 11.2015 MUDr. J. Pečenkovou 
   a M. Voráče. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

  
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 22 ze dne 21. 10.2015. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Aukce na svoz odpadu- p. Morávek podal zprávu o připravované aukci na svoz odpadu. Termíny se  
    protahují, problémy obcí jsou specifické.   
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o připravované aukci na svoz odpadu. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV- starosta informoval ZO o uskutečněné schůzce mezi  
     obcí a ČZU ŠLP, které se zúčastnili i zástupci VIS Hradec Králové  spol s.r.o. ČZU bude posuzovat  
     návrhy obce, které se týkají plánované intenzifikace ČOV.  
     Dochází tím k problémům obce v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na tuto akci. 
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o schůzce mezi obcí a ČZU ŠLP, které se 
     zúčastnili i zástupci VIS Hradec Králové spol. s.r.o, jednalo se o plánovanou akci intenzifikace ČOV  
     v souvislosti s nesouhlasným stanoviskem ČZU ŠLP k této akci. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
  5. Členství v Národní síti zdravých měst- p. Vondrovic uvedl, že členství je bezplatné, obci může  
      přinést pomoc v podobě poradenství, školení, vzdělávání a metodické pomoci. 

      Návrh usnesení: ZO schvaluje členství obce Vyžlovka v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR    
      (NSZM ČR) a “Deklaraci Zdravého města“ v předloženém znění. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

      Návrh usnesení: ZO pověřuje místostarostu Ing. Roberta Vondrovice jako politika a zároveň  
      koordinátora projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



6. Školství-p. Hrnčíř podal zprávu, že je již připraven návrh harmonogramu pro konkurzní řízení  
    na pozici ředitele ZŠ Vyžlovka. Podrobně vysvětlil průběh řízení. 
    Návrh usnesení: ZO vyhlašuje konkurzní řízení na pozici ředitele ZŠ Vyžlovka. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO pověřuje zastupitele Mgr. S. Hrnčíře požádat orgány a organizace o delegování 
    jejich zástupců za člena konkurzní komise dle vyhl. 54/2005 Sb., § 2 odst. 3 a odeslat dopisy  
    s termínem nahlášení do 16. 11.2015. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO stanoví text veřejného oznámení konkurzního řízení dále jen KŘ. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO stanoví text inzerátu v tisku o vyhlášení konkurzního řízení dále jen KŘ. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Rekonstrukce VO- odstoupení od dotace- starosta uvedl, že je nutné oficiální schválení rozhodnutí 
    ZO odstoupit od dotace na rekonstrukci VO. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje odstoupení od dotace MPO EFEKT 2015 „ Snížení spotřeby energie  
    soustavy VO v obci Vyžlovka“ číslo rozhodnutí 122D14200 5243. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Průkaz energetické náročnosti budovy OÚ- starosta podal zprávu, že bude nutné vzhledem  
    k plánované rekonstrukci a vybudování základní školy vypracovat na budovu obecního úřadu  
    energetický audit.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje vypracování energetického auditu na budovu obecního úřadu. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Smlouva o dílo dotace ZŠ- starosta seznámil ZO se Smlouvou o dílo s firmou Sigmin , a.s.,  
    Táboritská 511, 280 02 Kolín IV,která se týká podání žádosti o dotaci na vybudování ZŠ na Vyžlovce. 
    Cena díla je 19.000,- Kč bez DPH a 2% z obdržené dotace. Cena bude hrazena po podání žádosti. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Sigmin,a.s., Táboritská 511, 280 02  
    Kolín IV, která se týká podání žádosti o dotaci na vybudování ZŠ na Vyžlovce. 
    Cena díla je 19.000,- Kč bez DPH a 2% z obdržené dotace. Cena bude hrazena po podání žádosti. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     
10. Různé- starosta uvedl, že nájemkyně v obecním bytě pí ****** po dohodě ukončí nájem bytu k 
      30. 11.2015. Žádá obec o kompenzaci nákladů, které měla v souvislosti s úpravami v bytě. 
      ZO není proti, je potřeba náklady vyčíslit. 
      P. Hrnčíř uvedl, že v soboru 28. 11.2015 se konají adventní dílny. 
      Starosta ukončil zasedání ve 21.40 hodin.  
       
      Zapsala: Eva Pačesová dne 13. 11.2015. 
 
      Ověřovatelé: MUDr. J. Pečenková……………………… 
 
 
     M. Voráč………………………………………………. 
 
 
 
         Ing. J. Pelikán Ph.D. 
               starosta obce 
 



Usnesení č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 4. 11.2015 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
1. zprávu p. Morávka o připravované aukci na svoz odpadu 
 
2. zprávu starosty o schůzce mezi obcí a ČZU ŠLP, které se zúčastnili i zástupci VIS Hradec Králové  
    spol. s.r.o, jednalo se o plánovanou akci intenzifikace ČOV v souvislosti s nesouhlasným  
    stanoviskem ČZU ŠLP k této akci 
 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1. navržený program zasedání dne 4. 11.2015 a přidání bodů č. 7-9 
 
2. zápisu č. 24 dne 4. 11.2015 MUDr. J. Pečenkovou a M. Voráče 
 
3. zápis č. 22 ze dne 21. 10.2015 
 

4. členství obce Vyžlovka v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) a “Deklaraci  
   Zdravého města“ v předloženém znění 
 
5. odstoupení od dotace MPO EFEKT 2015 „ Snížení spotřeby energie soustavy VO v obci Vyžlovka“  
    číslo rozhodnutí 122D14200 5243 
 
6. vypracování energetického auditu na budovu obecního úřadu 
 
7. uzavření Smlouvy o dílo s firmou Sigmin,a.s., Táboritská 511, 280 02 Kolín IV, která se týká podání  
    žádosti o dotaci na vybudování ZŠ na Vyžlovce, cena díla je 19.000,- Kč bez DPH a 2% z obdržené  
    dotace, cena bude hrazena po podání žádosti 
  
 
Zastupitelstvo vyhlašuje: 
 
1. konkurzní řízení na pozici ředitele ZŠ Vyžlovka 
 
Zastupitelstvo pověřuje: 
 
1. zastupitele Mgr. S. Hrnčíře požádat orgány a organizace o delegování jejich zástupců za člena  
    konkurzní komise dle vyhl. 54/2005 Sb., § 2 odst. 3 a odeslat dopisy s termínem nahlášení do 
    16. 11.2015 
 
Zastupitelstvo stanoví: 
 
1. text veřejného oznámení konkurzního řízení dále jen KŘ 
 
2. text inzerátu v tisku o vyhlášení konkurzního řízení dále jen KŘ 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
      starosta obce 



 
 


