
Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 31. 1.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic, 
                    M. Vilinger,  
 
Omluveni: L. Strnadová, Ing. I. Šafář, M. Voráč 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Smlouva o dílo rekonstrukce hřbitova 
4. Pasport komunikací 
5. Pronájem prostor na koupališti 
6. Pozemky u koupaliště 
7. Rozpočtové opatření 
8. Námitka proti umístění kontejnerů na tříděný odpad 
9. Majetkoprávní vyrovnání koupaliště 
10. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 31. 1.2018 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 31. 1.2018. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- MUDR. J. Pečenková a Ing. R. Vondrovic. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 2 dne 17. 31. 1.2018 MUDr. J. Pečenkovou   
    a Ing. R. Vondrovice. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 1 ze dne 17. 1.2018. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 1 ze dne 17. 1.2018. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Smlouva o dílo rekonstrukce hřbitova- tento bod ZO odkládá. 
 
4. Pasport komunikací- ZO probralo některé dokumenty, dochází k drobným pochybením. 
    ZO se seznámilo se strukturou návrhu pasportizace komunikací a dále bude pokračovat 
    jeho kontrola a případné návrhy pro korekci. 
 
5. Pronájem prostor na koupališti- p. Morávek sdělil, že loňský nájemce pozemků na koupališti, 
    který zajišťoval sezonní pokrytí služeb návštěvníkům (občerstvení), opět projevil zájem o pronájem. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemků na koupališti. 
   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Pozemky u koupaliště- p. Morávek podal zprávu o tom, že byli zapsáni do KN majitelé pozemků 
    č.p.389/7, 391/2 a 391/4. Obec zvažuje v této lokalitě směnu pozemků. Nyní bude očekávat návrhy  
    smluv o případné směně a studii využití pozemků v okolí koupaliště od majitelů uvedených  
    pozemků. 
    Návrh usnesení: ZO souhlasí s principem směny pozemků v lokalitě koupaliště. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 



7. Rozpočtové opatření- účetní sdělila, že došlo k navýšení dotace za výkon přenesené působnosti. 
     Bude provedeno rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 8. Námitka proti umístění kontejnerů na tříděný odpad-p. Morávek přečetl dopis p. ******, 
    kde žádá o přezkoumání rozhodnutí umístění kontejnerů v blízkosti jeho stavebního pozemku. 
   ZO bere na vědomí a ukládá p. Morávkovi zjistit vše, co se týká ochranného pásma vedení 
    elektrické energie, tak jak na tuto skutečnost poukazuje p. ******. 
 
 9. Majetkoprávní vyrovnání koupaliště- tento bod byl již projednán v bodě č. 6-došlo k duplicitě  
      bodů. 
 
10. Různé-p. starosta hovořil o dodání vybavení školy, konkrétně nových tabulí. Také proběhl den 
       otevřených dveří ve škole, který navštívilo mnoho zájemců o školu. 
      Pí Pečenková uvedla konkrétní termín Vyžlovského léta-9.6.2018. ZO bere na vědomí. 
 
Starosta ukončil schůzi ve 21.05 hodin. 
 
Zapsala Eva Pačesová dne 7. 2.2018. 
 
Ověřovatelé: MUDr. J. Pečenková……………………………………….. 
 
 
            Ing. R. Vondrovic…………………………………………………. 
 
 
       
      Ing. J. Pelikán Ph.D. 
           starosta obce 
 


