
Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 28. 2.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic, 
                    M. Vilinger, Ing. I. Šafář, M. Perčina 
 
Omluveni: L. Strnadová 

 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Pronájem pozemku 
4. Pasport komunikací 
5. Věcné břemeno-umístění vodovodu 
6. Dopravní značení v obci 
7. Oznámení o kontrole HZS 
8. Podmínky připojení  V+ K Penzion Vyžlovka 
9. Komunikace v ulici Na Splachu 
10. Vyžlovské léto 
11. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 28. 2.2018 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 28. 2.2018. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-M. Perčina a Z. Morávek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 4 dne 28. 2.2018 M. Perčinu a Z. Morávka  
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 3 ze dne 14. 2.2018. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 3 ze dne 14. 2.2018. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Pronájem pozemku- p. Morávek podal zprávu o žádosti o pronájem obecních pozemků za účelem  
     sekání trávy. Po upřesnění bude vyvěšen záměr. ZO bere na vědomí. 
 
4. Pasport komunikací- ZO opět jednalo o podrobnostech pasportu, pí Pečenková např. uvedla,  
   že v pasportu nejsou uvedeny kanály, také se hovořilo o číslování lamp osvětlení. 
 
5. Věcné břemeno-umístění vodovodu- starosta uvedl, že nájemce lesního pozemku v ulici 
    K Pařezu by se chtěl připojit na obecní vodovod-nově budovaná část. Bude potřeba uzavřít 
    s nájemcem smlouvu o věcném břemeni-vedení inženýrských sítí. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni-vedení inženýrských sítí 
    na obecním pozemku č. p. 403/1.     
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Dopravní značení v obci- p. Morávek podal zprávu o tom, že na návsi by měly být umístěny značky- 
    Omezení rychlosti na 40 km/h a Pozor děti, žádost byla zaslána odboru dopravy v Říčanech. Také 
bude opraveno zábradlí před budovou č.p.57. 
 
7. Oznámení o kontrole HZS- starosta podal zprávu o ohlášené kontrole HZS. ZO bere na vědomí. 
 



8. Podmínky připojení  V+ K Penzion Vyžlovka- starosta informoval o jiných podobných zařízeních 
    v obci a o částkách, které obci uhradily jako příspěvek. ZO navrhuje částku ve výši 100.000,- Kč 
    a úhradu za VB vedení inž. sítí dle platného ceníku.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na vodovod a kanalizaci od Penzionu Vyžlovka ve výši 
    100.000,- Kč a úhradu VB na vedení inž. sítí dle platného ceníku. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Komunikace v ulici Na Splachu- p. Morávek podal zprávu, že obec požádala silniční správní úřad 
    v Říčanech o vyjádření k situaci (umístěné kameny v těsné blízkosti komunikace).  
    Proběhne schůzka se zástupci ORP Říčany. 
    Dále starosta informoval, že byla odeslána odpověď na výzvu ******- právního zástupce  
    ****** -jedná se o inženýrské sítě v této lokalitě.  
    Dále informoval o výsledku přezkumu stavebního povolení pro výstavbu kanalizace v lokalitě 
    Březinek. KÚSK žádost vrátil zpět jako neopodstatněnou, neshledal důvod pro zahájení  
    přezkumného řízení. 
 
10. Vyžlovské léto- pí Pečenková informovala o přípravách, p. Morávek uvedl, že byli osloveni 
     podnikatelé a firmy se žádostí o příspěvek, či sponzorský dar. 
 
11. Různé-p. Šafář pozval ZO na valnou hromadu SK Vyžlovka 17. 3.2018. P. Morávek hovořil 
      o úpravě vitríny u prodejny potravin, resp. o případném zazdění okna a vytvoření plochy 
     sloužící k vyvěšování plakátů apod. 
 
 
   Starosta ukončil schůzi ve 20.50. hodin. 
 
 
   Zapsala: Eva Pačesová dne  8. 3. 2018. 
 
 
  Ověřovatelé: M. Perčina………………………………. 
 
 
             Z. Morávek………………………………… 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 
      
  
 


