
Zápis č.2  ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 23. 1.2019 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic, 
                    M. Vilinger, Ing. M. Zeman, Ing. M. Charvát, V. Vosecký 
 
Omluveni: M. Perčina 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Koupaliště 
4. Věcné břemeno 
5. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
6. Přehled dotací KÚSK 
7. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé - ZO schvaluje program.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 23. 1.2019  
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. R. Vondrovic a Ing. M. Charváta. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 2 dne 23. 1.2019- Ing. R. Vondrovice  
    a Ing. M. Charváta. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 1 dne 9. 1.2019. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 1. dne 9. 1.2019. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Koupaliště- p. Morávek podal zprávu o zájemcích na pronájem areálu koupaliště.  
    Celkem se přihlásilo 7 uchazečů. ZO podrobně projednalo jednotlivé nabídky. 
    Do užšího výběru byly vybrány 3 uchazeči č.6,2,7.   
    Návrh usnesení: ZO schvaluje výběr uchazeče č.6 na pronájem koupaliště. Bude mu zaslán návrh 
    smlouvy, ve kterém budou upřesněny některé aspekty-  úklid odpadků , zálohové nádobí, část  
    nájemného předem. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Věcné břemeno-p. Vondrovic podal zprávu o žádosti firmy ČEZ a.s. o uzavření smlouvy o smlouvě 
     budoucí na VB-kabelové vedení. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na VB-kabelové vedení 
    na pozemku č.p.319/104 s firmou ČEZ Distribuce a.s. IČ:24729035 za cenu 3.000,- Kč + DPH. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu , že práce na této etapě  
   kanalizace a intenzifikace ČOV již započaly. Na Staré cestě dojde ke skrývce ornice, bude provedeno  
   dopravní omezení. Intenzivní práce nyní probíhají u ČOV. Samozřejmě se bude pokračovat dle  
   počasí. ZO bere na vědomí. 
 
6. Přehled dotací KÚSK- starosta podal zprávu o schůzce na Krajském úřadě, kde se jednalo 
   o vypsaných dotačních titulech. Starosta uvedl, že pro obce se jedná většinou o nezajímavé 
   projekty. Konstatoval, že obec se spíše bude orientovat na projekty z POV a MMR, které mají pro  
   obec větší význam, vzhledem k plánovaným investicím do majetku( budovy č.p.1,koupaliště apod.).  



7. Různé-p. Charvát mluvil o tom, že v souvislosti s plánovanou výstavbou výdejny, by bylo vhodné 
   zvážit i možnost dovozu a vydávání jídel pro ostatní občany, především seniory. ZO tuto možnost  
   vítá. Dále se hovořilo o dopravě-situace na hlavní silnici je i nadále vážná, bohužel úsekové měření  
   bylo v minulosti neuskutečněno pro nepřiměřené náklady a nepřijatelné podmínky. Obec se bude  
   informovat v sousedních Louňovicích, jak oni vyhodnocují stávající radarové měření. Co se týká    
   dopravy okolo školy, pravděpodobně si to obec zajistí sama. 
 
 
 
 Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin. 
 
 
 Zapsala Eva Pačesová dne 28.1.2019. 
 
 
 Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic……………………….. 
 
 
            Ing. M. Charvát………………………….. 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
       starosta obce 
 
 


