
Zápis č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 18. 11.2015 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph.D., Z. Morávek, M. Vilinger, Ing. I. Šafář, Mgr. S. Hrnčíř, M. Voráč, 
                   Ing. R. Vondrovic, MUDr. J. Pečenková 
 
Hosté: J. Vondráček- ředitel ZUŠ Music Art 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. ZŠ Vyžlovka 
4. ZŠ- konkurzní komise 
5. Žádost p. ******* 
6. Rozpočtové opatření 
7. Rozpočet na rok 2016 -návrh 
8. Žádost o vybudování pobočky základní umělecké školy v obci Vyžlovka 
9. Příprava setkání s občany 
10. Různé- petice 
 
1. Program a ověřovatelé- ZO souhlasí s navrženým programem. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 18. 11.2015. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- MUDr. J. Pečenková a Ing. I. Šafář. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 24 dne 18. 11.2015 MUDr. J. Pečenkovou 
    a Ing. I. Šafáře. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 23 ze dne 4. 11.2015. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. ZŠ Vyžlovka- starosta podal zprávu, že již objednal některé služby související s rekonstrukcí budovy  
     obecního úřadu v souvislosti s vybudováním základní školy, např. energetický audit, studie 
akustiky a studie osvětlení. 
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o vznikajících nákladech souvisejících s  
     rekonstrukcí budovy obecního úřadu v souvislosti s vybudováním základní školy, např. energetický  
     audit, studie akustiky a studie osvětlení. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. ZŠ- konkurzní komise- p. Hrnčíř podal zprávu, že žádost o určení člena konkurzní komise   
      pro konkurzní řízení na funkci ředitele základní školy Vyžlovka potvrdili všichni oslovení, 
      tzn. zástupce Středočeského kraje, České školní inspekce, MěÚ Říčany a ředitelka ******.   
     P. Hrnčíř navrhuje jako člena uvedené komise s poradním hlasem pí Hrnčířovou A. a jako  
     tajemníka pí Pačesovou E. 
     Návrh usnesení: ZO jmenuje konkurzní komisi dále KK ve složení: 
     ****************. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Návrh usnesení: ZO pověřuje funkcí tajemníka v konkurzním řízení pí. E. Pačesovou. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 



 
5. Žádost p. *****-starosta podal zprávu o žádosti p. *****, který žádá obec o informaci, za jakých  
    podmínek by bylo možné připojit jeho pozemky v lokalitě Na Splachu na obecní inženýrské sítě. 
    Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi spočítat náklady na obecní inženýrské sítě v této lokalitě. 
    Zároveň vznést požadavek obce na darování části pozemku za účelem rozšíření přístupové  
    komunikace. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Nabídka služeb- pí. ****** (zastupuje p. ******) nabídla služby realitní kanceláře Remax  
     při prodeji zbývajících pozemků Na Splachu. ZO prozatím těchto služeb nevyužije. 
 
6. Rozpočtové opatření- účetní vysvětlila, že je nutné provést úpravu rozpočtu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Rozpočet na rok 2016 –návrh- účetní představila návrh rozpočtu na r. 2016, rozpočet je sestaven 
    jako schodkový, schodek bude pokryt přebytkem rozpočtu z minulých let. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení návrhu rozpočtu na r. 2016. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Žádost o vybudování pobočky základní umělecké školy v obci Vyžlovka- starosta představil  
   J. Vondráčka-ředitele ZUŠ Music Art. P. Vondráček předložil obci návrh na zřízení detašovaného  
   pracoviště ZUŠ v obci Vyžlovka. Hovořil o projektu, který bude splňovat požadavky jak mládeže, 
   tak seniorů. Nastínil harmonogram projektu, nejprve anketní průzkum, v jarních měsících  
   DEN ZEMÉ-celodenní akce, v květnu vyhodnocení a schválení či neschválení záměru.  
   V případě schválení by ZUŠ mohla zahájit činnost od 1. 9.2016. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh postupu dle přiloženého harmonogramu. 
   Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Příprava setkání s občany- starosta  seznámil ZO s programem setkání, budou podány zprávy 
    o odpadovém hospodářství, účetnictví a investičních záměrech obce, měl by být dán prostor 
    především dotazům občanů.  
 
10. Různé-  petice-starosta pozval ZO na divadelní představení do Hotelu Praha. P. Vondrovic hovořil  
      o petici starostů některých středočeských obcí ohledně neprůhledného postupu při  
      přerozdělování dotací ze Středočeského kraje. 
 
 
     Starosta ukončil jednání ve 22.15 hodin. 
     Zapsala: Eva Pačesová dne 23. 11.2015. 
 
 
      Ověřovatelé: MUDr. J. Pečenková……………………………….. 
 
 
        Ing. I. Šafář………………………………………. 
 
 
 
         Ing. J. Pelikán Ph.D. 
             starosta obce 
  
 


