Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 22. 6.2016.
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. R. Vondrovic, Ing. I. Šafář,
M. Vilinger, M. Voráč, L. Strnadová
Omluveni: Z. Morávek
Hosté: p. ****** a ******
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Pozemky nad lomem
4. Úsekové měření rychlosti
5. Dotace MŠMT
6. Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště SK Vyžlovka
7. Rozvojové prostory obce
8. Různé
1. Program a ověřovatelé-- ZO schvaluje program schůze dne 22. 6.2016.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 22. 6.2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé: návrh- L. Strnadová a M. Vilinger.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 12 dne 22. 6.2016-L. Strnadovou a M. Vilingera.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 11 ze dne 8. 6.2016.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Pozemky nad lomem- v žádosti pana ****** „Žádost o stanovení poplatku za využívání
pozemku p. č. 319/138“, doručenou OÚ Vyžlovka dne 18. 4. 2016, uvedený žádá „stanovení poplatku,
návrh o uzavření smlouvy o užívání pozemku ve vlastnictví obce“. Na základě projednání žádosti
zastupitelstvem obce na jeho zasedání dne 11. 5. 2016 byla žadateli zpět odeslána dne 16. 5. 2016
odpověď, kde se uvádí, že obec nechá zpracovat dohodu mezi oběma stranami, a že dohodu v blízké
době zašle nebo vyzve žadatele k účasti při projednání návrhu dohody na obecním úřadě. Vedení
obce zvolilo druhou nabízenou možnost, tedy pozvalo žadatele, k ústnímu projednání návrhu dohody
dne 22. 6. 2016 na zasedání obecního zastupitelstva. Jednání se zúčastnil za stranu žadatele pan
****** a pan ******. Starosta představil princip návrhu dohody, který spočívá v možnosti využití
pozemku p. č. 319/138 v kat. úz. Vyžlovka, druh pozemku orná půda, pro vedení inženýrských sítí a
vybudování komunikace ve prospěch žadatele na základě složení finančního příspěvku obci ve výši
100 Kč za každý metr čtvereční obsluhovaných pozemků strany žadatele. Obec navržený projekt
vnímá jako rozšíření technické a dopravní infrastruktury, kterou obec bude v budoucnu dále zatížena.
Navíc nedostatečnost technické infrastruktury, kterou obec v současné době prožívá, bude posílena
dalšími nároky na vytvoření nových kapacit. Vytvoření nových kapacit znamená investovat nemalé
finanční prostředky, které by částečně řešil požadovaný příspěvek. Na jednání zazněly
protiargumenty ze strany žadatele a jednání nedospělo ke konstruktivnímu závěru. Na konci jednání

strana žadatele uvedla informaci o jejich návrhu, který byl adresován bývalému vedení obce ve
smyslu možnosti odkoupení pozemku 319/138 za cenu 500 tis Kč, ten však údajně nebyl obcí
akceptován. Obec bude i nadále hledat rozumné a pro obě strany přijatelné řešení.

4. Úsekové měření rychlosti- ZO nebude uzavírat smlouvu o úsekovém měření rychlosti v obci,
finanční podmínky jsou nepřijatelné. ZO se domnívá, že lépe poslouží bezpečnosti v obci úprava
semaforu a posunutí cedule začátek obce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost o úpravu semaforu-dynamický zpomalovací semafor a
posunutí cedule začátek obce před přechod na hřbitov na hlavní silnici.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
5. Dotace MŠMT-starosta seznámil ZO s rozhodnutím MŠMT, že obec neobdrží dotaci na
rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště. ZO bere na vědomí.
6. Rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště SK Vyžlovka-starosta hovořil o tom, že se připravuje
řešení postupné rekonstrukce zázemí fotbalového hřiště SK Vyžlovka, upřesnil některé detaily.
S pracemi je třeba začít co nejdříve. Pí Pečenková navrhuje uspořádat veřejnou sbírku.
ZO bere na vědomí.
7. Rozvojové prostory obce- starosta hovořil o nutnosti rozšířit prostor občanské vybavenosti obce.
ZO bude i nadále zvažovat varianty a zjišťovat možnosti.
8. Různé- starosta uvedl, že po koncertě skupiny Wohnout proběhl úklid, vše by mělo být již
v pořádku. Koncert navštívilo 3000 diváků.
Dále hovořil starosta o přípravě výstavby vodovodu a kanalizace v některých částech obce.
Na tyto části obec obdržela dotaci z OPŽP.
Starosta ukončil schůzi ve 21.20 hodin.

Zapsala: Eva Pačesová dne 27. 6.2016.
Ověřovatelé: L. Strnadová……………………………………..

M. Vilinger…………………………………………..

Ing. J. Peliikán, Ph.D.

