
Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce  Vyžlovka dne 12. 9.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D.,  Z. Morávek, M. Perčina, Ing. I. Šafář,Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger   

 
Omluveni: L. Strnadová,  MUDr. J. Pečenková 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Zhodnocení sezony na koupališti 
4. Koupaliště 
5. Věcné břemeno 
6. Pasport komunikací 
7. Školství MAP 
8. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 12. 9.2018.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 12. 9.2018. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. I. Šafář a Ing. R. Vondrovic. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 15 dne 12. 9.2018 Ing. I. Šafáře  
    a Ing. R. Vondrovice 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 14 ze dne 29. 8.2018.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 14 ze dne 29. 8.2018. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 

3. Zhodnocení sezony na koupališti- starosta podal zprávu, na koupališti byl výběr vstupného 
   více jak 380 tisíc, další příjmy plynuly z pronájmů. Na druhé straně byl problém s pořádkem, 
   také nebyla příliš velká nabídka sortimentu občerstvení. ZO bere na vědomí. 
 
4. Koupaliště- p. Morávek podal zprávu o zpřesňujícím statickém posudku. 
     Byt by měl být v pořádku, 1. patro nelze používat. V bytě se v současné době provádí revize  
     elektro. Pro další sezonu bude nutné nově pořídit vor.  
 
5. Věcné břemeno- starosta uvedl, že Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno na pozemku   
     obce č. p.330/43 ZO schválilo 17. 1.2018 za částku 10.800,- Kč + DPH. Došlo k přepočtu oproti  
     schválené Smlouvě o smlouvě budoucí (byla upřesněna délka trasy) a cena za věcné břemeno činí  
     po přepočtu : 9.900,-Kč + DPH. ZO bere na vědomí. 
 
6. Pasport komunikací-starosta uvedl, že do pasportu komunikací byly zapracovány připomínky ZO. 
    Byla předložena závěrečná zpráva. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje závěrečnou zprávu o pasportu komunikací v obci Vyžlovka 
    s výhradou, s tím že bude ještě provedena úprava. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
   
 
 
 



7. Školství MAP-starosta uvedl, že se zúčastnil schůzky v Říčanech. V oblasti Říčanska mají vzniknout 
3 velké školy. Co se týká dotací na rekonstrukce stávajících staveb, ty budou podporovány. 
    Chybí však podpora pro výstavbu nových objektů. Ocenil význam tohoto sdružení pro čerpání  
    dotací ve školství, mají být i dotační prostředky z EU. Obec Vyžlovka plánuje do budoucna výstavbu  
    výdejny a také tělocvičny, která v obci chybí.  

 
8. Různé-p. Morávek informoval ZO, že došlo k přesunutí kontejneru na bioodpad v Březinkách. 
   Dále se hovořilo o nejbližších kulturních akcích. Poslední schůze tohoto zastupitelstva proběhne 
    26. 9.2018. 
 
   Starosta ukončil schůzi ve 20.35 hodin. 
 
   Zapsala: Eva Pačesová dne 19.9.2018. 
 
 
  Ověřovatelé:  Ing. I. Šafář ………………………………………….  
 
 
 
 
                           Ing. R. Vondrovic…………………………………….. 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 
    
 

 


