
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 7.1.2015 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, M. Voráč, Ing. I. Šafář, Bc. R. Vondrovic, 
                   Z. Morávek, Mg.S. Hrnčíř, M. Vilinger 
 
Program jednání: 
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Výstavba Na Splachu-XXXXXXX. 
4. Kompostárna Struhařov 
5. Vodafone Czech Republic a.s.- žádost o snížení nájmu 
6. Kontejnery na tříděný odpad 
7. Žádost o pronájem koupaliště-koncert skupiny Tři sestry 
8. Zrušení účtu u ČS 
9. Dopravní řešení v Březinkách 
10. Žádost o vybudování chodníku na ulici Štíhlická -Pražská 
11. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé- navržený program-ZO nemá námitek. 
     Návrh usnesení- ZO schvaluje program zasedání dne 7. 1.2015. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Ověřovatelé zápisu: návrh- Bc. R. Vondrovic a M. Vilinger. 
     Návrh usnesení- ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 1 dne 7.1.2015 Bc. R. Vondrovice 
     a M. Vilingera. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek. 
    Návrh usnesení- ZO schvaluje zápis č. 19 ze dne 17.12.2014. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Výstavba Na Splachu-XXXXXX.-  starosta informoval ZO o schůzce s XXXXXXX, které 
     se zúčastnili i p. Morávek  a p. Vondrovic.  Starosta se domnívá, že je potřeba plnit již uzavřené  
     dohody  a smlouvy z uplynulého volebního období. ZO proto znovu projednalo záměr na prodej   
     pozemků č.k. 330/47 o výměře 398 m², 330/111 o výměře  160 m², 330/113 o výměře 23 m²,  
     330/114 o výměře 36 m², 330/115 o výměře 47 m², 330/116 o výměře 60 m², 330/117 o výměře  
     142 m² a 330/135 o výměře 1 m² XXXXXXX, nar. XXXXXXXXX, bytem a místem  
     podnikání XXXXXXXXXXXXX za 1,-  Kč . 
    Návrh usnesení- ZO schvaluje prodej pozemků č.k.  330/47 o výměře 398 m², 330/111 o výměře   
     160 m², 330/113 o výměře 23 m², 330/114 o výměře 36 m², 330/115 o výměře 47 m², 330/116  
     o výměře 60 m², 330/117 o výměře 142 m² a 330/135 o výměře 1 m² XXXXXXXXXXX,  
     nar. XXXXXXXXXXXX, bytem a místem podnikání XXXXXXXXXXX za 1,-  Kč . 
     Smlouvu vypracuje kupující a podá návrh na vklad.  
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Kompostárna Struhařov- starosta podal zprávu  o schůzce ve Struhařově. Obec Struhařov 
    zaslala obci Vyžlovka návrh smlouvy o partnerství. ZO po seznámení se s podklady se domnívá, 
    že smlouva by byla pro obec nevýhodná.     
    Návrh usnesení:  ZO neschvaluje uzavření partnerské smlouvy s obcí Struhařov na likvidaci  
    bioodpadu. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



5 . Vodafone Czech Republic a.s.- žádost o snížení nájmu-ZO tento bod odkládá z důvodu  
      nedostatečných podkladů pro jednání. 
      Návrh usnesení:  ZO odkládá bod jednání o žádosti snížení nájmu  firmou Vodafone Czech  
      Republic a.s. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6.  Kontejnery na tříděný odpad- p. Morávek podal zprávu, že firma Ekokom a.s. dodá obci 
      zdarma kontejnery na plast a papír ,na sklo si obec musí zajistit sama. Dodání kontejnerů je v řádu  
     6 měsíců.  Další kontejnery na kovy  a tetrapak obec zakoupí( na kovy za cenu 6.534,- Kč s DPH, 
     na tetrapak ze cenu 7.623,- Kč s DPH). Objemnější kovový odpad bude svážen 2 x ročně. 
      Návrh usnesení:  ZO schvaluje smlouvu s firmou EKOKOM a.s. o výpůjčce kontejnerů na tříděný 
      odpad. Kontejnery na drobné kovy a tetrapak obec zajistí nákupem kontejnerů na tyto komodity. 
     Objemnější kovový odpad bude svážen 2 x ročně. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Žádost o pronájem koupaliště- koncert skupiny Tři sestry- p. Hrnčíř přečetl návrh smlouvy 
     od firmy Krakonošovo s.r.o. .  Starosta uvedl, že by bylo vhodné jednat o zvýšení nájmu.  
      Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh starosty zvýšit nájem na koupališti v souvislosti s konáním 
      koncertu skupiny Tři sestry. O výši nájmu bude s firmou Krakonošovo s.r.o. jednáno.      
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Zrušení účtu u ČS- starosta uvedl, že účet č. 23507349 u České spořitelny byl zřízen k úvěrovému 
     účtu. V současnosti již není tento účet nijak využíván a poplatky za  vedení účtu jsou značné. 
      Proto navrhuje tento účet zrušit a zůstatek převést na běžný účet obce, který má obec zřízen 
      u Komerční banky. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh starosty o zrušení účtu u České spořitelny č. 23507349 
      a zůstatek převést na běžný účet obce, který má obec zřízen u Komerční banky. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Dopravní řešení v Březinkách- p. Morávek seznámil ZO s návrhem firmy R. Neprašová  Dopravní  
     značení K.H.a cenovou nabídkou pro řešení dopravní situace v Březinkách , cena je 22.022,-Kč.  
     Uvedl, že oslovil i další firmu, která pro obec již prováděla zakázky(3kznačky v Říčanech) a jejich  
     nabídka byla řádově o 10.000,- Kč vyšší. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje nabídku firmy Renáta Neprašová-Dopravní značení K.H. na dopravní  
     řešení v Březinkách s cenou 22.022,- Kč. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Žádost o vybudování chodníku na ulici Štíhlická –Pražská- starosta uvedl, že situace při  
      přecházení z ulice Štíhlická  na ulici Pražskou směrem k autobusovým zastávkám je velmi  
      špatná. Situaci komplikuje fakt, že silnice I. třídy je v majetku ŘSD, proto bude nutné vstoupit 
      do jednání s touto firmou tak, aby bylo možné najít uspokojivé řešení pro obě strany. 
      Návrh usnesení:  ZO schvaluje návrh starosty jednat s ŘSD o možném řešení situace, která se 
      týká bezpečného přecházení chodců z ulice Štíhlická na ulici Pražskou. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Různé- p. Vondrovic seznámil ZO s návrhem OZV č.1/ 2015 o stanovení systému shromažďování 
      sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se  
      stavebním odpadem na území obce Vyžlovka.  
      Návrh usnesení:ZO schvaluje OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,  
      třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na  
      území obce Vyžlovka.  
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



        Smlouva na odvádění odpadních vod- p. Vondrovic seznámil ZO s konečnou podobou uvedené 
        smlouvy. 
        Návrh usnesení: ZO schvaluje znění nové smlouvy o odvádění odpadních vod, v průběhu roku  
        budou občané vyzváni k uzavření těchto nových smluv. 
        Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
        P. Vondrovic představil ZO aplikaci“ ZmapujTo“, dle které je možné hlásit různé závady 
        a nepořádky v obci. 
        Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení aplikace „ZmapujTo“ v ceně 190,- Kč+s DPH za měsíc. 
        Správcem této aplikace bude p. Vondrovic R. 
        Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
        Starosta podal zprávu o tom, že je nutné provést archeologický průzkum v souvislosti se 
        stavebním záměrem na vodovod a kanalizaci v obci. Je nutné zaslat firmě provádějící tento  
        průzkum požadované podklady. 
        Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o tom, že je nutné provést archeologický  
        průzkum v souvislosti se stavebním záměrem na vodovod a kanalizaci v obci.  
        Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
        Azyl pro opuštěné psy- starosta podal zprávu o žádosti pro vybudování azylu pro opuštěné psy. 
        Vzhledem k problémům, které registruje obec v lokalitě „drůbežárny“, nepodporuje vytvoření  
        takové stanice. 
        Návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost o založení azylového útulku pro psy v lokalitě  
        „drůbežárny“. 
        Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
        Pronájem prostor v 1. patře budovy obecního úřadu v „zasedačce“-  p. XXXXX žádá o pronájem  
        uvedeného prostoru, obci nabízí cca 500,- Kč nájemného měsíčně, v místnosti by ráda vedla  
        kurzy jógy rehabilitačně zaměřené jedenkrát týdně. 
        Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru na pronájem prostor v 1. patře budovy obecního 
        úřadu v „zasedačce“ p. XXXXXXX pro kurzy jógy.   
        Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
       zapsala Eva Pačesová dne 12.1.2015 
 
 
 
 
       ověřovatelé:   Bc. R. Vondrovic……………………………….. 
 
 
       M. Vilinger………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán, Ph.D. 
           starosta   
 
 
      
 
 


