
Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 11. 4.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Ing. I. Šafář, M. Vilinger 
      Ing. R. Vondrovic, M. Perčina 
 
Omluveni: L. Strnadová 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Národní síť zdravých měst 
4. Zhodnocení úklidových akcí 
5. Pozemky v okolí koupaliště 
6. Koupě pozemku č. p. 63/2 
7. Stavba vodovodu a kanalizace a dokončení kanalizace 
8. Doprava Říčansko 
9. Věcné břemeno 
10. Různé 

 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 11. 4.2018 a přidání bodů Věcná  
    břemena a Doprava Říčansko.   
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 11. 4.2018. 
    Hlasování: pro7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-Ing. I. Šafář a Ing. R. Vondrovic. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 7 dne 11. 4.2018 Ing. I. Šafáře  
   a Ing. R. Vondrovice. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č.6ze dne 14. 3.2018. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 6 ze dne 28. 3.2018. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Národní síť zdravých měst-p. Vondrovic podal zprávu o konferenci, které se zúčastnil. 
     Hovořilo se mimo jiné např. o participaci občanů na rozpočtu obce, jsou nabízeny různé kurzy, 
     přednášky. ZO zhlédlo krátké video.  ZO bere na vědomí. 
  
4. Zhodnocení úklidových akcí- celkem se nasbíralo asi 600 kg odpadu, zúčastnilo se celkem asi  
    25 osob. Dále se hovořilo o tříděném odpadu a nepořádku okolo kontejnerů. Je potřeba stále  
    apelovat na občany, aby pořádek udržovali. 
 
5. Pozemky v okolí koupaliště- ZO opět projednávalo řešení situace v lokalitě koupaliště a zvažovalo 
    varianty.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje předložení varianty výměny určené části pozemku č. p.391/4 
    za povolení výstavby na pozemcích č. p.391/2 a části pozemku č. p.391/4 změnou územního plánu. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Koupě pozemku č. p. 63/2-starosta podal zprávu o ceně dle znaleckého posudku, pozemek  
    č.p. st. 63/2 v k.ú. Vyžlovka obec odkoupí pro výstavbu chodníku. Jedná se o 31 m². 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje koupi pozemku č.p. st. 63/2 o výměře 31 m² za cenu 4.359,50 Kč 
   od ******. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



7. Stavba vodovodu a kanalizace a dokončení kanalizace-starosta hovořil o přípojkách v ulici  
    K Pařezu, celkem asi 44. 
   Dále podal zprávu, že je připravená projektová dokumentace pro výběrové řízení na  
   dokončení kanalizace v Březinkách a intenzifikace ČOV. Výběrové řízení provede firma VIS Hradec  
   Králové. Stavba by mohla začít cca na konci léta. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodavatele 
   stavby dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Doprava Říčansko-starosta hovořil o schůzce, která proběhla v Říčanech, jedná se o problém 
   kamionové dopravy. Obec Vyžlovka se připojí k žádosti Říčan. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh opatření obecné povahy (OOP), které zakazuje tranzit    
   nákladní dopravy nad 12t přes město Říčany a okolí. Jedná se o návrh OOP, který zamezuje tranzitu  
   nákladní dopravy zejména mezi dálnicemi D1 a D11, resp. silnicí I/2, včetně průjezdu po  
   komunikaci II/101. Navržené dopravní opatření, o kterém jsme se dozvěděli během společných  
   jednání s okolními obcemi, přispěje k bezpečnosti v naší obci a sníží negativní vlivy nákladní dopravy  
   na život obyvatel obce a jejího okolí. 
   Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Věcné břemeno-p. Vondrovic podal zprávu o žádosti firmy ČEZ Distribuce a.s. o VB – kabelové  
    vedení na pozemcích č. p. 331/3 a 330/112 za cenu 7.100,- Kč + DPH. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje VB pro firmu ČEZ Distribuce a.s na pozemcích č. p. 331/3 a 330/112  
    za cenu 7.100,- Kč + DPH. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Různé-p. Morávek informoval, že se připravuje výběrové řízení na svoz odpadů. 
      Ceny na koupališti zůstávají stejné. Vyžlovské léto – cena zůstane také stejná- 60,- Kč 
      od 17.00 hodin 100,- Kč. Před sezonou bude areál pláže otevřen v případě pěkného počasí, 
      bude jednáno s nájemcem a provozovatelem kiosků. Dále se řešil problém s vchodovými dveřmi 
     u správcovského bytu. 
 
     Starosta ukončil schůzi ve 21.30 hodin. 
 
     Zapsala Eva Pačesová dne 18. 4.2018. 
 
 
    Ověřovatelé:  Ing. I. Šafář…………………………… 
 
                Ing. I. Vondrovic……………………….. 
 
 
        Ing. J. Pelikán Ph.D. 
               starosta obce  
 


