Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 1. 4. 2015
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, Bc. R. Vondrovic, Z. Morávek,
Vilinger, M. Voráč, Ing. I. Šafář
Omluveni: Mgr. S. Hrnčíř
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Školství
4. Koncert skupiny Tři sestry
5. Zástupce ve SMO ČR
6. Sportoviště na koupališti – vyúčtování 2014+ žádost o prodloužení nájmu
7. Odměny ZO
8. Různé- Vyžlovské léto, prodejna potravin
8.1. Žádost o dotaci
1. Program a ověřovatelé- program –návrh- odložit bod č. 7 OZV o odpadech a přidat bod Odměny
ZO.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 1. 4.2015, bod OZV o odpadech byl odložen
a přidán bod Odměny ZO.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé- návrh MUDr. J. Pečenková a Z. Morávek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 7 ze dne 1. 4.2015 MUDr. J. Pečenkovou
a Z. Morávka.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu – ZO nemá námitek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 6 ze dne 18. 3.2015.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Školství- starosta informoval ZO o schůzce konané v Kostelci n. Č. lesy, existují 3 varianty řešení
výhledové nedostatečnosti kapacity:
1. znovuotevření školy v Olešce (2 třídy a tělocvična),
2. vznik kmenových učeben v areálu bývalého mlýna na pozemku sousedícím se školou v Kostelci
(město Kostelec je připraveno pozemek vykoupit),
3. kontejnerová výstavba na stávajícím pozemku školy v Kostelci.
S navýšením kapacity dále souvisí změna technologie školní jídelny a výhledově vytvoření prostoru
pro školní družinu.
Město Kostelec ujistilo obce v jejich školském obvodu, že neuvažuje o vypovězení smlouvy
o školském obvodu a bude situaci intenzivně řešit, zároveň ale požaduje na obcích součinnost,
především podíl na nákladech:
- na vybudování související části kanalizace 3.325,- Kč na žáka
- na úpravu technologie školní jídelny 700, - Kč na žáka ročně po dobu pěti let
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o schůzce konané v Kostelci n. Č. lesy
na téma základní školství a zprávu o několika variantách řešení naplněnosti základních škol.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Žádost MŠ v Kozojedech o příspěvek – starosta přečetl žádost OÚ Kozojedy o příspěvek na
neinvestiční náklady na žáky MŠ z obce Vyžlovka se jedná o 4 žáky. ZO zvážilo tuto žádost
a rozhodlo o výši příspěvku 3.000,- Kč na žáka na rok.

Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek MŠ v Kozojedech na neinvestiční náklady na žáky ve výši
3.000,-Kč na jednoho žáka na rok. Celkem se jedná o částku 12.000,-Kč.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
4. Koncert skupiny Tři sestry- p. Morávek informoval o návrhu smlouvy na pronájem areálu
koupaliště v souvislosti s konáním koncertu skupiny Tři sestry. Návrh smlouvy bude dán
k posouzení právní zástupkyni obce JUDr. Diršmidové.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o tom, že návrh nájemní smlouvy
na pronájem areálu koupaliště v souvislosti s konáním koncertu skupiny Tři sestry bude dán
k posouzení právní zástupkyni obce JUDr. Diršmidové.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
5. Zástupce ve SMO ČR- ZO rozhodovalo o svěření pravomoci zastupovat obec Vyžlovka
na jednáních v orgánech Svazu měst a obcí ČR. Návrh – starosta Ing. J. Pelikán, Ph.D. ,
náhradník Bc. R. Vondrovic.
Návrh usnesení: ZO schvaluje svěření pravomoci zastupovat obec Vyžlovka na jednáních
v orgánech Svazu měst a obcí ČR starostovi Ing. J. Pelikánovi, Ph.D. a náhradníkovi místostarostovi
Bc. R. Vondrovicovi.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
6. Sportoviště na koupališti – vyúčtování 2014 + žádost o prodloužení nájmu- starosta seznámil
ZO s vyúčtováním sezony na sportovišti, zisk z provozu činil 2.370,- Kč.
KC Liščí pětka podalo žádost o prodloužení nájemní smlouvy na provozování uvedeného
sportoviště.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o vyúčtování sezony na sportovišti,
zisk z provozu činil 2.370,- Kč. Schváleno.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru na prodloužení nájemní smlouvy na sportoviště
na koupališti. Schváleno.
7. Odměny ZO- tento bod byl přidán na program jednání. Nařízením vlády č.52/2015 Sb.
bylo změněno nařízení vlády č.32/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
ve znění pozdějších předpisů.
Návrh usnesení: ZO schvaluje výši odměny pro neuvolněné zastupitele obce Vyžlovka v maximální
výši dle přílohy č. 1nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v souvislosti s novelou nařízení vlády č.52/2015 Sb.
s platností od 1. 4.2015:
starosta: ***********, místostarosta: ***********, zastupitel- předseda výboru: ***********,
člen zastupitelstva, který je členem výboru: ***********. Součástí zápisu je příloha:
Odměny zastupitelů obce Vyžlovka schválené a platné od 1. 4.2015. Schváleno.
8. Různé- Vyžlovské léto, prodejna potravin, akce Vyžlovka historie a současnost- starosta hovořil
o přípravách akce Vyžlovské léto, p. Vondrovic uvedl, že MAS Říčansko na tuto akci nepřispěje.
Prodejna potravin- p. Vilinger informoval ZO o stížnostech občanů na sortiment v prodejně
potravin, neodpovídá zcela původní dohodě s nájemcem, starosta rovněž upozornil na problémy
s pořádkem v okolí prodejny. Situaci bude nutné řešit.
Vyžlovka – historie a současnost- p. Pačesová navrhla ZO, uspořádat a založit tradici pořádání
každoroční kulturní akce, kde by se pro občany otevřel úřad, a zpřístupnily se některé archiválie,
kroniky apod. a představila se dnešní podoba obce. Je nutné určit termín, ZO se shodlo
na zářijovém termínu 12.9 nebo 19. 9.2015.
8.1. Žádost o dotaci- ZO projednalo podání žádosti o dotaci na akci/projekt Dotace na sportovní
kabiny a zázemí sportovního areálu Vyžlovka.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt“ Dotace na sportovní
kabiny a zázemí sportovního areálu Vyžlovka“ z Programu 2015 pro poskytování dotací

z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst a závazek
spolufinancování akce/projektu v minimální výši 5% celkových uznatelných nákladů
akce/projektu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

Starosta ukončil jednání ve 21.00 hodin, další se koná 15. 4.2015.
Zapsala Eva Pačesová dne 2. 4.2015.
Ověřovatelé: Z. Morávek…………………………………….

MUDr. J. Pečenková………………………………….

Ing. J. Pelikán, Ph.D.
starosta obce

