
Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 4.2.2015 

 

Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, M. Voráč, Ing. I. Šafář, Bc. R. Vondrovic, 
                   Z. Morávek, Mgr. S. Hrnčíř, M. Vilinger 
 

Hosté: p. Morávek 

Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Aukce na dodání el. energie 
4. Projektová příprava kanalizace Březinky 
5. Dotace a rekonstrukce obecního veřejného osvětlení 
6. Spolupráce s ******** na vybudování kanalizace v části komunikace  
    Na Staré cestě 
7. Inventarizace majetku obce 
8. Kontejnery na textil 
9. Pronájem prostor v 1. patře budovy OÚ 
10. Školství 
11. Různé- dětské hřiště před Hotelem Praha 
 
1. Program a ověřovatelé-navržený program-návrh Mgr. Hrnčíře přidat bod školství. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program zasedání dne 4. 2.2015 a přidání bodu: Školství. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé zápisu: návrh- M. Voráč a MUDr. J. Pečenková. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 3 dne 4. 2.2015 M. Voráče  
    a MUDr. J. Pečenkovou. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 2 ze dne 21. 1.2015. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Aukce na dodání el. energie- p. J. Morávek, zástupce firmy eCENTRE, a.s., která se zabývá aukcemi  
    různých druhů energií, hovořil o podmínkách a možnostech, které obec má. Členové ZO se  
    dotazovali na podrobnosti celého projektu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje svou účast v aukci na elektrickou energii prostřednictvím 
    firmy eCENTRE, a.s. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Projektová příprava kanalizace Březinky - starosta podal zprávu o potřebných projektových  
    přípravách a následném zahájení územního řízení pro budování kanalizace v oblasti Březinek. 
    Obec totiž hodlá během tohoto roku reagovat na očekávané výzvy dotačních programů  
    zaměřených na tyto stavby a uplatnit zde již vydané stavební povolení stavby kanalizace a  
    vodovodu v oblasti Skal a zbytku ul. Jevanské, výstavbu kanalizace v Březinkách a dále revitalizaci  
    ČOV. Obec proto musí objednat projektovou činnost, administrativní přípravu související s žádostí 
    o dotaci. O řešení této situace projevila zájem firma VIS spol.s.r.o. Hradec Králové, která již  
    připravila studii pro další postup vypracovanou na základě několika předchozích konzultací  



    s představiteli obce a návštěvě místní ČOV. 
    ZO projednávalo 3 body: 
    1.Objednání projektové činnosti pro oblast Březinky a zajištění dotační administrativy pro stavbu  
    kanalizace a vodovodu v oblasti Skal a zbytku ul. Jevanské, pro stavbu kanalizace v Březinkách a       
    pro revitalizaci ČOV. Návrh- osoba odpovědná za přípravu a zadání a průběh veřejné zakázky- 
    Bc. R. Vondrovic. 
    2.Objednání projektové dokumentace doplnění domovních přečerpávacích stanic v oblasti Skal 
    a zbytku ul. Jevanské a zajištění stavebního povolení a po řízení územního rozhodnutí od firmy 
    VIS spol. s.r.o. v dohodnuté ceně 19.000,- Kč + DPH. 
    3.Objednání projektové dokumentace na revitalizaci ČOV od firmy VIS spol. s.r.o. v dohodnuté ceně  
    35.000,- Kč + DPH. 
    Dle VS obce o veřejných zakázkách lze službu dle bodů č. 2. a č. 3. schválit bez výběrového řízení. 
    Cena a dodavatel služby dle bodu č.1 budou řešeny výběrovým řízením. 
    Návrh usnesení:  ZO schvaluje cenu za službu dle bodů č. 2 a č.3 za projekt předávacích stanic,       
    projekt revitalizace ČOV a objednává tyto služby. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení:  ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na službu: vytvoření projektové   
    dokumentace na oblast Březinky a zajištění souvisejícího stavebního povolení, administrativa 
    při podání žádosti o dotaci na dokončení vodovodu a kanalizace v obci a rekonstrukci ČOV. 
    Při výběrovém řízení se bude postupovat dle VS obce o veřejných zakázkách. Osobou odpovědnou  
    za přípravu a zadání a průběh této veřejné zakázky je Bc. R. Vondrovic. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Dotace a rekonstrukce obecního veřejného osvětlení - starosta podal zprávu o možnosti získání  
     dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení výzva EFEKT 2015 MPO.  Uvažovaná rekonstrukce VO  
     za předpokladu získání dotace by spočívala ve výměně původních světelných zdrojů za nové  
     s výrazně nižší energetickou náročností. Stávající světelné zdroje VO v obci jsou převážně velmi  
     zastaralé a jejich provoz je náročný na spotřebovanou el. energii a na údržbu. Starosta také  
     představil nabídku firmy CODES CZ s.r.o., M: Gorkého 421, Trutnov, která nabízí službu  
     administrativní zajištění žádosti o dotaci na rekonstrukci VO v obci za cenu 10.000,- Kč bez DPH,  
     energetický audit za cenu 28.000,- Kč bez DPH a v případě získání dotace provizi 20.000,- Kč bez  
     DPH. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje podepsání smlouvy o poskytnutí nabízených služeb firmou  
     CODES CZ s.r.o. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Spolupráce s ********** na vybudování kanalizace v části komunikace  
     Na Staré cestě - starosta podal zprávu o schůzce s ***********. Předmětem setkání bylo  
     projednání dalšího postupu výstavby *********** Na Splachu a sladění možnosti navázání  
     plánované kanalizační stoky pro Březinky na část stavěnou ***********. Uvedený souhlasí  
     s řešením stavby v souladu s potřebami obce. 
     Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí zprávu starosty o schůzce s ***********, uvedený souhlasí      
     s řešením stavby v souladu s potřebami obce. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Inventarizace majetku obce- účetní předložila ZO inventarizační zprávu, ZO nemá námitek. 
    Návrh usnesení:  ZO schvaluje inventarizační zprávu obce Vyžlovka za rok 2014. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Kontejnery na textil- p. Morávek informoval ZO o možnosti umístit kontejner na textil v obci. 
     Vzhledem k tomu, že obec již tradičně pořádá sbírku pro Diakonii Broumov, ZO se domnívají, že  
     by bylo vhodné oslovit Diakonii a jejich kontejner umístit v obci. 



     Návrh usnesení:  ZO schvaluje umístění kontejneru na textil v obci. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Pronájem prostor v 1. patře budovy OÚ- záměr na pronájem „zasedačky“ byl na ÚD vyvěšen 
     od 8.1.2015 do 5.2.2015. Jedná se o prostor pro pravidelné cvičení jógy jedenkrát týdně. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje pronájem místnosti v 1. patře budovy obecního úřadu  
     ve Vyžlovce p. ***********, bytem *********** za účelem pravidelného  
     cvičení jógy jeden den v týdnu za cenu 500,- Kč měsíčně na dobu určitou do 29. 2.2016.  
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Školství-  p. Hrnčíř podal zprávu o schůzce se starostou města Kostelec n. Č. lesy. Předmětem  
       jednání byla Základní škola v Kostelci, která v příštím roce převýší poptávkou na straně počtu  
       žáků svou kapacitu. Původní projekt rozšíření školy zřejmě nebude realizován a v úvahu jsou  
       brány řešení kontejnerové výstavby nebo zřízení detašovaných škol ve vhodných prostorech  
       okolních obcí. ZO bude tento problém i nadále řešit. 
       Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí zprávu p. Hrnčíře o schůzce se starostou města Kostelec 
       n. Č. lesy, která se týkala základního školství. 
       Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Různé- starosta podal zprávu o žádosti firmy JARF spol. s.r.o. , Na Návsi 10, Vyžlovka, která žádá 
      o projednání možnosti vybudovat v prostoru před Hotelem Praha na návsi na obecním pozemku 
      dětské hřiště.  ZO tuto možnost zvážilo a ukládá starostovi odpovědět jednateli firmy p. Volfovi. 
      Návrh usnesení:  ZO ukládá starostovi odpovědět jednateli firmy p. Volfovi na jeho žádost  
      vybudovat v prostoru před Hotelem Praha na návsi na obecním pozemku dětské hřiště takto: 
      Nejprve je nutné vypracovat projekt pro dětská hřiště, tak aby odpovídal platné legislativě pro  
      tento druh stavby. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
   
       Starosta ukončil zasedání ve 22. 10. hodin. Další se koná 18. 2.2015.  
       
       Zapsala: Eva Pačesová dne 9. 2.2015 
 
 
 
 
 
        ověřovatelé: MUDr. J. Pečenková…………………………… 
 
 
                   M. Voráč………………………………………………… 
 
 
 
 
     
 
    Ing. Jan Pelikán, Ph.D. 
              starosta 
     
 
   


