
Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 20. 6.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, M. Vilinger,M. Perčina, Ing. I. Šafář 

 
Omluveni: L. Strnadová, Ing. R. Vondrovic 
 
Hosté: M. ***** 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Odpady 
4. Drůbežárna 
5. Plán zasedání ZO 
6. VZ-dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV 
7. Pozemky koupaliště-smlouva 
8. Věcné břemeno 
9. Rozpočtové opatření 
10. Požadavek občanů na prodloužení chodníku 
11. Pronájem pozemku v okolí Penzionu Vyžlovka 
12. OZV o odpadech 
13. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu –  
     sdružení Struhařov“ 
14. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 20. 6.2018 a přidání 3 bodů.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 20. 6.2018 a přidání bodů: Pronájem pozemku  
    v okolí Penzionu Vyžlovka , OZV o odpadech a Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Sběr,  
    přeprava a odstraňování odpadu – sdružení Struhařov“. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-Z. Morávek a M. Vilinger. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 12 dne 20. 6.2018 Z. Morávka a M. Vilingera. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 11 ze dne 6. 6.2018. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 11 ze dne 6. 6.2018. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Odpady- p. Morávek informoval ZO o tom, že byla vysoutěžena cena za svoz odpadu, bude  
    uzavřena smlouva s vítěznou firmou FCC Česká republika a.s. na 2 roky. Mělo by dojít k čipování  
    nádob. ZO bere na vědomí. 
 
4. Drůbežárna- p. Morávek podal zprávu o výsledku rozhodnutí odboru životního prostředí  
     v Říčanech, podle  něhož obdržela firma Agro – V s.r.o, IČ: 04623690 výzvu k odstranění závad  
      do 30 dnů. Výzva je přílohou zápisu. 
      ZO bere na vědomí. 
 
5. Plán zasedání ZO- ZO odsouhlasilo plán zasedání do konce volebního období-29.8., 12. 9.2018,  
     26. 9.2018. V případě nutnosti bude svoláno zasedání mimo tyto termíny. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje plán zasedání do konce volebního období-29.8., 12. 9.2018. a 
      26. 9.2018. 

     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



6. VZ-dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu, že do 12. 6.2018 proběhlo 
   řízení o prokázání kvalifikačních předpokladů pro přihlášení do výběrového řízení na uvedenou  
   veřejnou zakázku. Zájemců bylo celkem 11. Výběrové řízení pro prokázání kvalifikace provádí firma  
   VIS HK. Další fáze bude samotné výběrové řízení, které proběhne na obecním úřadě. 
   Návrh členů hodnotící komise pro výběrové řízení veřejná zakázka: Dokončení kanalizace a 
   intenzifikace ČOV: Ing. J. Pelikán Ph.D., MUDr. J. Pečenková,  Z. Morávek., Ing. J. Březina. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje členy komise pro výběrové řízení veřejná zakázka: Dokončení  
   kanalizace a intenzifikace ČOV: Ing. J. Pelikána Ph.D., MUDr. J. Pečenkovou,  Z. Morávka a   
   Ing. J. Březinu. 
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Pozemky koupaliště-smlouva- starosta hovořil o proběhlé schůzce se spolumajitelem pozemku 
    v okolí koupaliště p. *****. Nedošlo k žádnému výstupu z tohoto jednání, zřejmě mezi majiteli 
   nejsou jednoznačné názory. 
 
8. Věcné břemeno-starosta uvedl, že je připravena smlouva o smlouvě budoucí, jedná se o zařízení 
     distribuční soustavy v ulici K Pařezu na pozemku obce č. p. 460/1 v k. ú. Vyžlovka. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o VB na pozemku č. p.  460/1 v k. ú. Vyžlovka 
     s firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ:24729035 za cenu 3.000,- Kč + DPH. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Rozpočtové opatření- účetní vysvětlila, jaké úpravy rozpočtu jsou potřeba. ZO souhlasí. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Požadavek občanů na prodloužení chodníku-starosta přečetl žádost občanů, kteří bydlí na  
      Pražské ulici směrem po hlavní silnici k Louňovicím. Občany zatěžuje především doprava,  
      nedodržování předepsané rychlosti v obci absence chodníku, která je obzvláště v zimním období  
      kritická. ZO v diskusi uvedlo, že by měl určitě vzniknout projekt chodníků v obci. Momentálně 
      je připraven projekt na výstavbu chodníku v okolí křižovatky ulic Pražská/Štíhlická, 
      který by vedl k autobusové zastávce na jedné straně a na druhé k Pizzerii. 
     Aspoň dočasným řešením situace by mohl být ukazatel rychlosti. ZO tuto možnost prověří. 
 
11. Pronájem pozemku v okolí Penzionu Vyžlovka- p. ***** sdělil na pokyn starosty, aby informoval 
      ZO o výsledku schůzky na odboru životního prostředí v Říčanech, že není možné na lesních  
      pozemcích stavět kempy, rozdělávat oheň, pozemek oplotit. Nicméně rozumné využívání 
      pozemků k rekreaci je možné a není nijak postihováno. Další možností je změna využití pozemku 
      v územním plánu.  
     P. ***** opakoval, že spolu s partnerkou p. *****, která o pronájem pozemku č. p.395/17 
      žádá, by pozemek udržoval a zveleboval. Další podmínkou je zachování přístupu k vodě.  
      Na pozemku by se stanovalo a zázemí pro stany by poskytli v přilehlém domě.  
       Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemku č. p.395/17 pí ***** na dobu 1 roku od 1.  7. 
2018 s ročním nájemným 10,- Kč za metr čtvereční, tj. 11.000,- Kč.  
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. OZV o odpadech- ZO projednalo návrh nové OZV o odpadech 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č.1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru,  
       přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním  
       odpadem na území obce Vyžlovka, kterou se ruší OZV č.2/2015. OZV bude zaslána k posouzení 
       na MVČR. 
        Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 



13. Zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu –  
      sdružení Struhařov“- p. Morávek informoval ZO o ZŘ na uvedenou zakázku. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje v souladu s doporučením hodnotící komise, výběr dodavatele  
     v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu -    
     sdružení Struhařov“, vyhlášenou dne: 9.2.2018, Ev. číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:  
     Z2018-004932, tedy výběr dodavatele FCC Česká republika, s.r.o., IČ: 45809712, se sídlem:  
     Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější  
     a dále pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s uvedeným vybraným dodavatelem, která byla  
     součástí zadávacích podmínek k výše specifikované veřejné zakázce. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
14. Různé- starosta zmínil úspěch fotbalistů SK V.  Během prázdnin ještě proběhne turnaj Pohár  
      starosty, v červnu bude setkání v Březinkách, zejména o výstavbě kanalizace.  
      P. Morávek poděkoval všem, kdo se podíleli na akci Vyžlovské léto. 
 
     Starosta ukončil schůzi ve 21.30 hodin. 
 
     Zapsala: Eva Pačesová dne 25. 6.2018. 
 
 
     Ověřovatelé:  Z. Morávek…………………………….. 
 
 
                               M-Vilinger……………………………… 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 
 
 

    
 

 


