
Zápis č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 2. 12.2015. 
 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Bc. R. Vondrovic, Z. Morávek, Mg.S. Hrnčíř, 
                     M. Vilinger 

 
Omluveni:  M. Voráč, Ing. I. Šafář 
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. ZŠ Vyžlovka 
4. Žádost p. ****** 
5. Rozpočtový výhled 
6. Změna partnerské smlouvy s kompostárnou Struhařov 
7. Aukce na svoz odpadů se Svazkem obcí region Jih 
8. Mapové portály 
9. Veřejná zakázka na vybudování chodníku na ulici Pražská- Štíhlická 
10. Přezkoumání hospodaření za rok 2015 
11. Zhodnocení setkání s občany 
12. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2015 
13. Podání žádosti o dotaci na MŠMT 
14. Podání žádosti o dotaci na vodovod a kanalizaci 
15. VS č. 1/2016 
16. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé- návrh přidat 3 body. ZO souhlasí. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 2. 12.2015 a přidání bodů č. 13,14,15 
     na program. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Ověřovatelé:  návrh- Z. Morávek a Ing. R. Vondrovic. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 25 dne 2. 12.2015 Z. Morávka  
     a Ing. R. Vondrovice. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu- nemá námitek. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 24 ze dne 18. 11.2015. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. ZŠ Vyžlovka- starosta podal zprávu, že je již k dispozici akustická studie, proběhl technický průzkum  
    stavební konstrukce budovy OÚ, bylo zjištěno, že stropy jsou ve velmi špatném stavu. 
    Dále hovořil, že kapacita školy bude až 70 žáků, od toho se také odvíjí výše dotace. Bude uzavřena 
    smlouva o spádovosti s Jevany.  
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o přípravných pracích na rekonstrukci budovy  
    OÚ v souvislosti s vybudováním základní školy a přípravě budoucí smlouvy o spádovosti školy 
    s Jevany. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
4. Žádost p. *****- starosta podal zprávu o proběhlé schůzce s p. *****, starosta vyčíslil  
    p. ***** náklady, které měla obec s vybudováním sítí v lokalitě Na Splachu. 
    Nadále se bude jednat o písemné dohodě obou stran. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o schůzce s p. ***** majitelem pozemků 



    Na Splachu, bude se jednat o písemné dohodě, kde budou uvedeny podmínky připojení 
    pozemků p. ***** na obecní inženýrské sítě. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
5. Rozpočtový výhled- ZO tento bod odkládá. 
    Návrh usnesení: ZO odkládá bod rozpočtový výhled. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
6. Změna partnerské smlouvy s kompostárnou Struhařov-p. Morávek podal zprávu o změně 
    smlouvy, která spočívá v povinnosti odebírat kompost. ZO souhlasí. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje nové znění partnerské smlouvy s kompostárnou Struhařov. 
    Změna spočívá v čl. IV oddíl 2. bod d): partner odebere veškeré množství kompostu, které  
    odpovídá 16% návozu BRO z obce i od občanů a je na něm, zda a jak jej bude dále v obci  
    distribuovat. Cena za odebraný kompost je 150,- Kč za tunu, což je podíl za krytí provozní ztráty. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
7. Aukce na svoz odpadů se Svazkem obcí Region Jih- p. Morávek hovořil o přípravě uvedené aukce, 
    zvažuje se podmínka vážení odpadu, tím by se ale zúžil okruh možných dodavatelů služby. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o připravované aukci na svoz komunálního  
    odpadu. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Mapové portály- p. Morávek představil projekt GOobec, počítačovou aplikaci pro pasportizaci 
majetku obce a infrastruktury. Funkce bude případně implementována v novém webu obce. 
   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o projektu GOobec. 
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
9. Veřejná zakázka na vybudování chodníku na ulici Pražská- Štíhlická- p. Vondrovic  uvedl, že je 
nutné zvolit hodnotící komisi a kontrolní orgán pro veřejnou zakázku malého rozsahu na tyto práce: 
    Průzkumné práce, vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), zajištění územního 
    souhlasu a stavebního povolení na stavbu“Vyžlovka-chodník ulice Pražská v úseku Štíhlická- 
    autobusová zastávka“. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje určení Ing. J. Pelikána Ph.D. jako kontrolního orgánu pro veřejnou 
   zakázku malého rozsahu na předmět zakázky: 
    Průzkumné práce, vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), zajištění územního 
   souhlasu a stavebního povolení na stavbu“Vyžlovka-chodník ulice Pražská v úseku Štíhlická- 
   autobusová zastávka“. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Hodnotící komise- návrh *************. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
    na předmět zakázky: 
    Průzkumné práce, vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP), zajištění územního 
    souhlasu a stavebního povolení na stavbu“Vyžlovka-chodník ulice Pražská v úseku Štíhlická- 
    autobusová zastávka“. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
10. Přezkoumání hospodaření za rok 2015- starosta seznámil ZO s výsledkem dílčího přezkoumání  
      hospodaření. Nebyly nalezeny žádné chyby a nedostatky. 
      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o dílčím přezkoumání hospodaření, nebyly  
      nalezeny žádné chyby a nedostatky. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



 
 
11. Zhodnocení setkání s občany- starosta uvedl, že dotazy občanů byly zodpovězeny na místě,  
      občanů se zúčastnilo cca 40. 
 
12. Inventarizace majetku a závazků obce za rok 2015- zastupitelstvo sestavilo plán inventur, 
     dle přílohy zápisu. Byla jmenována inventarizační komise, která byla řádně proškolena. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje plán inventur a jmenování inventarizační komise dle přílohy zápisu. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
13. Podání žádosti o dotaci na MŠMT- ZO projednalo podání žádosti o dotaci na akci/ projekt  
      z programu 133 310 se závazkem spolufinancování  akce/projektu ve  výši 15 % z celkových  
      nákladů akce/projektu na vybudování výukových kapacit ZŠ Vyžlovka . 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/ projekt z programu 133 310 se  
      závazkem spolufinancování  akce/projektu ve  výši 15 % z celkových nákladů akce/projektu 
      na vybudování výukových kapacit ZŠ Vyžlovka. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
14. Podání žádosti o dotaci na vodovod a kanalizaci- ZO projednalo podání žádosti na vodovod  
      a kanalizaci na SFŽP z programu OPŽP. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na SFŽP z programu OPŽP na  akci/ projekt  
      z programu OPŽP 21. výzva-stavba kanalizace (cena díla celkem 5.929.143,99, podíl dotace  
     3.123.825,96 Kč) a 22. výzva – stavba vodovodu (cena díla celkem 5.255.437,77, podíl dotace  
     2.768.877,34 Kč). 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
15. VS č. 1/2016- p. Vondrovic seznámil ZO s návrhem nové směrnice obce k veřejným zakázkám. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje směrnici č.1/2016 k veřejným zakázkám s platností od 1. 1.2016. 
       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
16. Různé- starosta navrhl pro paní účetní odměnu v souvislosti s výsledkem přezkoumání 
hospodaření za r. 2015 ve výši 3.000,-Kč. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu paní účetní ve výši 3.000,- Kč. 
       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
       Starosta dále hovořil o dopravní situaci, nechystají se žádné velké změny ani ze strany Ropidu. 
       V jarních měsících dojde k omezení dopravy na komunikaci I/2 do Říčan. 
       Starosta ukončil jednání ve 21.30 hodin. 
        
       Zapsala: Eva Pačesová dne 9. 12.2015. 
 
 
       Ověřovatelé:  Ing. R. Vondrovic……………………………. 
 
 
                    Z. Morávek………………………………………… 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 


