
Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 9. 5.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Ing. I. Šafář, M. Vilinger 
      Ing. R. Vondrovic, M. Perčina,L. Strnadová 

 
Omluveni: L. Strnadová 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Územní plán 
4. Pronájem pozemků v k. ú. Štíhlice 
5. Věcné břemeno 
6. Projekt MAP 
7. Roční zpráva firmy Vodos s.r.o Kolín 
8. VS o GDPR 
9. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 9. 5.2018 a přidání bodu VS GDPR.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 9. 5.2018. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-M. Vilinger a M. Perčina. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 9 dne 9. 5.2018 M. Vilingera  
   a M. Perčinu. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 8 ze dne 25. 4.2018. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 8 ze dne 25. 4.2018. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Územní plán- starosta hovořil o dalším jednání s Ing. arch. ******, jednalo se o pozemky v okolí  
     koupaliště. Je tam shoda na tom, že je možná výstavba 3-4 domů a ostatní pozemky by zůstaly    
     v režimu – sport a rekreace. Zároveň proběhla schůzka s developerem a ZO vzalo na vědomí  
     možnost využití části pozemků na rekreaci na plochách přírodního charakteru, tzn., že je možné  
     stavět např. lanový park apod. 
 
4. Pronájem pozemků v k. ú. Štíhlice- p. Morávek předložil ZO 3 nabídky, nejvyšší nabídku podala 
     p Škarka, 4.000,- Kč za ha/rok.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemků (pachtovní smlouva) za účelem zemědělského  
     hospodaření v k.ú. Štíhlice  na pozemcích 227/191 4726 m², 227/195 2674 m²,269/36 4249  
     m²,269/35 1497 m²a 269/33 2581m²celkem 15727 m² p. ****** na dobu neurčitou od 1. 6.2018 
za cenu 4.000,- Kč za ha/rok, tj. 6.291,- Kč.  
     Výpovědní doba činí 12 měsíců. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Věcné břemeno-starosta podal zprávu o žádosti ČEZ Distribuce a.s. o zřízení VB na pozemcích 
     č.p.330/26,330/43 a 331/3 v k.ú. Vyžlovka pro kabelové vedení VN a sloupu . 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení VB na pozemcích č.p.330/26,330/43 a 331/3  
     v k.ú. Vyžlovka pro kabelové vedení VN a betonového sloupu s firmou ČEZ Distribuce a.s. za cenu  
      68.475,- Kč + DPH na dobu neurčitou. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



6. Projekt MAP-starosta podal zprávu o žádosti MAP II o příspěvek na financování spoluúčasti 
     projektů MAP, které se týkají školství Říčanska. Tento projekt má velkou důležitost zejména 
     při žádostech o dotace v oblasti školství. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na financování spoluúčasti projektů MAP, které se týkají  
     školství Říčanska ve výši 8.000,- Kč. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Roční zpráva firmy Vodos s.r.o Kolín-starosta a ZO se podrobně seznámili s roční zprávou 
   i s dokumentem Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné. 
   ZO bere na vědomí. 
 
8. VS o GDPR-p. Vondrovic představil podobu Vnitřní směrnice, která se týká GDPR- evropské 
   nařízení o ochraně osobních údajů. Dále hovořil o tom, co bude nutné pro zabezpečení údajů  
   zajistit-zálohový server, antiviry apod. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje Vnitřní směrnici č.2/2018 o GDPR. 
   Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Různé- setkání s občany se bude konat 1. 6.2018 v hotelu Praha. Dále p. Šafář hovořil o náborovém 
    dni na hřišti, zúčastnilo se mnoho dětí, přítomna byla naše ZŠ.Dětský den se bude konat 31. 5.2018. 
    
 
 
 Starosta ukončil schůzi ve 20.30 hodin. 
 
 Zapsala: Eva Pačesová dne 10. 5.2018. 
 
 
Ověřovatelé: M. Perčina………………………………. 
 
 
            M. Vilinger………………………………….. 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
               starosta obce 
 
  
 
 
 
   
 


