
Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 14. 3.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Ing. I. Šafář, M. Vilinger 
 
Omluveni: L. Strnadová, M. Perčina, , Ing. R. Vondrovic, 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Kontrola HZS 
4. Komunikace v ulici Na Splachu 
5. Dotační příležitosti 
6. Studie odtokových poměrů-povodí Jevanského potoka 
7. Drůbežárna 
8. Přezkoumání hospodaření obce za r. 2017 
9. Rozpočtové opatření 
10. Věcné břemeno 
11. Různé 
 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 14. 3.2018 a přidání bodu Věcné  
    břemeno .   
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 14. 3.2018. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-Ing. I. Šafář a M. Vilinger. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 5 dne 14. 3.2018 Ing. I. Šafáře a M. Vilingera. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 4ze dne 28. 2.2018. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 4 ze dne 28. 2.2018. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Kontrola HZS-starosta seznámil ZO s výsledkem kontroly, které se zúčastnil za obec p. Vondrovic. 
     Obec předložila krizovou kartu, kontrola shledala, že je vše v pořádku. ZO bere na vědomí. 
 
4. Komunikace v ulici Na Splachu-p. Morávek podal zprávu, že obec zašle majitelům pozemku, kde  
    jsou umístěny kameny, které brání průjezdu vozidel, výzvu k odstranění.  V této souvislosti 
    proběhla schůzka se zástupci odboru dopravy v Říčanech. ZO bere na vědomí. 
 
5. Dotační příležitosti- starosta hovořil o možnostech podání žádostí o dotaci, např. na stavbu  
    vodovodu a kanalizace z KÚSK, lze získat až 1.700.000,- Kč. Další možností je dotace na výstavbu  
    chodníku, odbahnění rybníků apod. ZO bere na vědomí. 
 
6. Studie odtokových poměrů-povodí Jevanského potoka-starosta se zúčastnil schůzky společnosti 
    Posázaví o.p.s. V případě protržení hrází by došlo ke kritické situaci v Hradci a Stříbrné Skalici. 
   Navrhují se různá řešení.  S tím souvisí i zvažovaná opatření na zadržování vody v krajině  
   na Vyžlovce. 
 
7. Drůbežárna-p. Morávek uvedl, že komunikace s majitelem drůbežárny vázne. V lednu (14. 1.2018)    
     došlo k úniku odpadních vod do obecního rybníku Kopanina. Tuto záležitost řeší MěÚ Říčany.  



8. Přezkoumání hospodaření obce za r. 2017- starosta seznámil ZO podrobně s výsledkem  
   přezkoumání- bez chyb a nedostatků. ZO bere na vědomí. 
   Návrh starosty- odměna pro účetní ve výši 3.000,- Kč. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu pro účetní ve výši 3.000,- Kč. 
   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Rozpočtové opatření-účetní vysvětlila návrh rozpočtového opatření.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové patření č. 2 dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Věcné břemeno-starosta podal zprávu o žádosti firmy ČEZ a.s., jedná se o VB kabelové vedení  
       elektrických  sítí v ulici K Pařezu na pozemku č. p.460/1 v k.ú. Vyžlovka za cenu 14.100,- Kč + DPH. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemeni na pozemku č. p.460/1 v k.ú.  
       Vyžlovka za cenu 14.100,- Kč + DPH. 
       Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Různé-hovořilo se o akcích SK Vyžlovka – valná hromada a karneval. Dále se hovořilo o uvažované 
      stavbě tělocvičny, která v obci chybí. Obec se připojí k akci Hodina Země. Obec zasadí strom na  
      památku Olgy Havlové, první manželky prezidenta Václava Havla, pravděpodobně liliovník  
      tulipánokvětý. 
 
 
 
     Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin. 
 
     Zapsala Eva Pačesová dne 21. 3.2018. 
 
 
     Ověřovatelé: Ing. I. Šafář……………………………… 
 
 
                             M. Vilinger………………………………. 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 
 


