
Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 21.1.2015 
 
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. Vodafone Czech republic a.s.-žádost o snížení nájmu 
4. Aukce na dodání el. energie 
5. Polomy v obecním lese 
6. Řešení energetických úspor obce 
7. Žádost o umístění reklamy-XXXXXXXXX 
8. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé- navržený program-ZO nemá námitek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání dne 21.1.2015. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé zápisu: návrh – Mgr. S. Hrnčíř a Ing. I. Šafář. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 2 dne 21.1.2015 Mgr. S. Hrnčíře 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. 1 ze dne 7.1.2015. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Vodafone Czech republic a.s.-žádost o snížení nájmu- ZO tento bod odkládá, důvodem je  
     nedostatek informací k tomuto bodu. 
     Návrh usnesení: ZO odkládá bod jednání  Vodafone Czech republic a.s.-žádost o snížení nájmu. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4.  Aukce na dodání el. energie- ZO tento bod odkládá, důvodem je onemocnění  zástupce firmy, 
     který měl podat zprávu k tomuto bodu. 
     Návrh usnesení: ZO odkládá bod jednání aukce na dodání el. energie. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Polomy v obecním lese- starosta podal zprávu o škodách v obecním lese, které způsobil silný vítr. 
     Protože již dochází ke krádeži dřeva, musel jednat urychleně a uzavřít s ČZU ŠLP smlouvu 
     o provedení těžebních prací a následném výkupu dříví a také včetně následné výsadby dřevin.  
     Celkem se jedná o množství cca 40 m³dřeva. Práce budou dokončeny do 27.3.2015. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o provedení těžebních prací a následném výkupu  
     dříví s ČZU ŠLP, množství cca 40 m³dřeva. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 
 
 
 



6. Řešení energetických úspor obce- starosta podal zprávu, že byl osloven firmami, které se zabývají 
     touto problematikou. Jedná se např. o veřejné osvětlení a jeho nahrazení úspornější variantou. 
     Další možností je úspora při vytápění budovy OÚ, eventuelně její zateplení.  
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o možných úsporách při vytápění budovy OÚ 
    a veřejném osvětlení v obci. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Žádost o umístění reklamy-J. Šmídová-  starosta přečetl žádost XXXXXX. ZO zvážilo některé 
    možnosti, např. lampy VO, či některé autobusové čekárny. Další možnost je i prostor před nádrží  
    „Cihelna“, ale i koupaliště a hřiště. Obec určí rozměr reklamy. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje umístění reklamy XXXXX v obci a ukládá starostovi toto  
    projednat  s p. XXXXXXX. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Různé- p. Vondrovic informoval ZO o různých dotačních programech. Dále uvedl, že se jedná 
    s firmou Kostnet  z Kostelce n. Č. lesy o možnosti bezplatného internetu v obci. 
 
 8.1. Vnitřní směrnice k veřejným zakázkám- p. Vondrovic předložil ZO konečnou podobu VS 
    k veřejným zakázkám. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Vnitřní směrnici k veřejným zakázkám pro obec Vyžlovka. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 8.2. Termíny kulturních akcí v obci na rok 2015- p. Hrnčíř uvedl některé předběžné termíny akcí, 
    např. vítaní občánků v květnu, cestu na prázdniny, setkání seniorů až po adventní dílny na konci  
    listopadu. Zmínil se také, že zájem vést obecní časopis má p. Strnadová. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Hrnčíře o kulturních akcích v roce 2015. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 8.3.  Oprava a údržba VO v obci- starosta uvedl, že vzhledem k uvažované možnosti provést výměnu 
    VO v obci, by smlouva s. p. XXXXXXX na údržbu VO byla prozatím uzavřena na 3 měsíce. 
    Od p. XXXXXXX bude požadován seznam úkonů. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy s p. XXXXXX na údržbu VO v obci po dobu 
    3 měsíců, p. XXXXXXX musí dodat seznam úkonů.  
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Výměna kabelu VN v prostoru Pískovny- starosta seznámil ZO s tím, že po dobu cca 3 týdnů 
    bude firma ČEZ a.s. provádět výměnu kabelu VN v prostoru Pískovny směrem do ulice Na Bělidle. 
    V souvislosti s těmito pracemi může dojít ke krátkodobým výpadkům elektřiny. 
 
   Starosta ukončil jednání ve 22.10 hodin, další se koná 4. 2.2015. 
 
   zapsala Eva Pačesová dne 28.1.2015. 
 
    ověřovatelé:   Mgr. S. Hrnčíř…………………………………….. 
 
 
  Ing. I. Šafář………………………………………………. 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán. Ph.D. 
             starosta  
 
 
    


