Zápis ze setkání s občany Vyžlovky dne 24. 4.2015
Přítomni:
Zastupitelé obce Vyžlovka: : Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, Z. Morávek,
M. Vilinger, Ing. I. Šafář, Mgr. S. Hrnčíř, Ing. R. Vondrovic
Omluven: M. Voráč
Občané : v počtu cca 50
Program:
1. Zahájení setkání a úvod- starosta p. Pelikán přivítal zastupitele i přítomné občany a seznámil je
s programem.
2. Činnost obecního zastupitelstva- starosta zrekapituloval pro občany nejdůležitější body, které
mělo ZO na programu od podzimních voleb, uvedl, že účast zastupitelů na jednáních je vysoká
a problémy obce se intenzívně řeší. Další podrobnosti podal v dalším bodě.
3. Rozvoj obce- starosta seznámil občany s prioritami dalšího rozvoje obce. Je to především
dokončení kanalizace a vodovodu v obci, s tím související intenzifikace ČOV, byla podána žádost
o dotaci na výměnu světelných zdrojů v obci. Dále je plánována výstavba chodníku na Pražské
ulici. V současné době ZO odsouhlasilo nabídku spolupráce s městem Říčany na měření rychlosti
na hlavní silnici. Co se týká výstavby Na Splachu, je obec vázána již uzavřenými smlouvami.
Územní plán obce, resp. jeho úpravy, či přepracování musí být pořízeny do roku 2020.
Měly by v něm být zohledněny problémy s dopravou, školstvím i životním prostředím.
4. Zpráva o hospodaření- p. Pačesová (účetní) podala zprávu o hospodářském výsledku obce za rok
2014, obec hospodařila s přebytkem, který byl použit při plánování rozpočtu na rok 2015.
5. Funkce obecního úřadu- p. Pačesová představila a vysvětlila občanům pomocí odkazů
na webových stránkách obce, jaké agendy obec vykonává v samostatné nebo přenesené
působnosti. Co vše si občan může vyřídit na obecním úřadě, především záležitosti výpisů
a různých podání agendy CzechPoint. Údaje jsou neustále aktualizovány.
6. O předávání informací občanům- p. Vondrovic (místostarosta) uvedl, že obec se zapojila do
projektu „Otevřená obec“ zavedla několik nových služeb pro občany v rámci zlepšování
informovanosti občanů. Jedná se o infolinku, dále o aplikaci Zmapuj to, která naopak slouží pro
informace obecnímu úřadu. Dále uvedl, že již na několika místech Vyžlovky je j dispozici zdarma
internet od firmy Kostnet a s uvedenou firmou se nadále jedná o dalších možnostech. Další
důležitou informací pro občana jsou tzv. otevřená data-na stránkách jsou zveřejňovány zápisy ze
schůzí, materiály k jednání, kontakty apod..
7. Odpadové hospodářství v obci - p. Morávek (místostarosta) seznámil občany s novou vyhláškou
o třídění, svozu a shromažďování odpadu komunálního i bioodpad. Na dvoře obecního úřadu bude
vybudováno sběrné místo, budou tam umístěny kontejnery na tříděný odpad+ kontejner
na bioodpad. Pytlový sběr odpadu bude i nadále zachován. Za zpětný odběr obec dostává bonusy
od firmy EKOKOM. Na dotaz o sběrném dvoru starosta odpověděl, že je možné složit po předchozí
domluvě objemný odpad v sídle firmy .A.S.A. v Říčanech. Sběrný dvůr obec nevytvoří, protože jeho
vytvoření podléhá pravidlům, které obec nemůže splnit.
8. Školství - p. Hrnčíř hovořil o problému nedostatečné kapacity základního školství, ale i mateřských
škol. V základním školství existují některé možnosti řešení, jak bylo na schůzce obcí školského
obvodu Kostece n. Č. lesy konstatováno. Všechny možnosti již byly podrobně popsány na schůzích

zastupitelstva obce. Město Kostelec tuto situaci intenzívně řeší. Důležitý je také názor občanů,
zda jít cestou malotřídních škol, nebo občané preferují spíše velké školy s více třídami.
9. Situace drůbežárny - p. Pečenková pomocí videa podrobně komentovala tristní situaci v areálu
Drůbežárny a okolí, v únoru došlo k úniku pravděpodobně močůvky, či odpadu z porážky přímo
na cestu vedoucí ke hřbitovu. Byl podán podnět ČIŽP. Bohužel v celém řízení není obec
účastníkem, oprávněný pro řešení situace je odbor životního prostředí v Říčanech.
Obec bude pouze vyrozuměna o výsledku.
10. Kultura - p. Hrnčíř pozval občany na různé akce, připomněl tradiční a zavedené akce.
Uvedl, že obec by přivítala také podněty od občanů.
11. SK Vyžlovka - p. Šafář hovořil o tom, že sezona začala již v lednu, v březnu byl zvolen nový výbor
SK. Během sezony budou opět pořádány tradiční akce-Železný muž, letos SK oslaví 75 let trvání.
Proběhnou diskotéky, Dětský den apod.. V současné době byla podána žádost o dotaci
na rekonstrukci areálu zázemí hřiště. Na závěr pozval občany na akce pořádané SK.
12. Diskuse- starosta otevřel diskusi:
dotaz: ********* a *********se dotazují, jak je možné, že obec není účastníkem řízení v případě
znečištění cesty na hřbitov provozovatelem drůbežárny, cesta na hřbitov je obecní, a tak obci tím
vzniká škoda na majetku
odpověď: p. Pečenková opakovala, že obec již nemůže více učinit
další občané vyjadřovali svoji nespokojenost se současnou situací v okolí drůbežárny
dotaz: p. ********* polomy v obecním lese, hrozí nebezpečí
odpověď: starosta uvedl, že situace bude urychleně řešena, uvedl, že byla čerstvě schválena
smlouva s ČZU ŠLP o kalamitní těžbě dřeva
dotaz: jaký bude příspěvek občanů na napojení na obecní vodovod a kanalizaci
odpověď: starosta pravděpodobně na stejné úrovni, tj. 20.000,-Kč za kanalizační přípojku
dotaz: p. *********
1. čistota rybníka
2. alej Na Staré cestě na místě vyřezaných dřevin
3. měření rychlosti, bude mít z toho obec příjem
odpověď: starosta
1. je to letitý problém, rybník je chovný, velkým znečišťovatelem v povodí Jevanského potoka
jsou obce nad naší obcí, zejména díky situaci chybějících ČOV obcí Mukařov, Srbín, Svojetice
2. o aleji Na Staré cestě se neuvažuje
3. obec nemůže mít ze zákona příjem z pokut při měření rychlosti, to mohou pouze u ORP, nebo
obce s rozšířenou pravomocí
Na další upozornění, že v horní části obec nejsou roznášeny pozvánky na schůzi, starosta
odpověděl, že to bude napraveno.
Setkání bylo ukončeno ve 21.15. hodin.
Zapsala: Eva Pačesová

Ing. J. Pelikán, Ph. D.
starosta obce

