
Zápis č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 12.12.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D.,  Z. Morávek, Ing. M. Zeman, M. Vilinger   
                MUDr. J. Pečenková, Ing. M. Charvát, Ing. R. Vondrovic 
 
Omluveni: V. Vosecký, M. Perčina 
 
Program jednání:  

 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Rozpočet na r. 2019 
4. Střednědobý rozpočtový výhled obce 
5. Rozpočet střednědobý rozpočtový výhled Základní školy 
6. Dotace SKV -vyúčtování 
7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
8. Rozpočtové opatření 
9. Dotace MMR-dětské hřiště 
10. Nařízení vlády č.202/2018 Sb. 
11. Smlouva o výpůjčce 
12. Kontrola dotace ZŠ 
13. Pronájem prostor pro ZUŠ 
14. Kupní smlouva pozemek č. p. 505 
15. Vodné Vodos 
16. Pasport místních komunikací 
17. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé- ZO schvaluje program schůze dne 12.12.2018 a přidání 2 bodů.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 12.12.2018  
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Z. Morávek a Ing. M. Charvát. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 20 dne 12.12.2018 Z. Morávka 
    a Ing. M. Charváta. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 19 ze dne 28. 11.2018.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 19 ze dne 28. 11.2018. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Rozpočet na r. 2019- starosta uvedl, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD od 16.11.2018. 
     Nebyly žádné připomínky ani podněty. Navrhuje rozpočet schválit. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obec na r. 2019 jako schodkový se započtením přebytku 
    z minulých let. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Střednědobý rozpočtový výhled obce- starosta uvedl, že výhled byl rovněž vyvěšen na ÚD od  
    16.11.2018.   Nebyly žádné připomínky ani podněty. Navrhuje střednědobý rozpočtový výhled   
    schválit. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled  obce na roky 2019-21. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 



5. Rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled Základní školy- starosta podal zprávu o tom, že  
    uvedené dokumenty byly vyvěšeny na stránkách obce od 19.11.2018.  
   Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet ZŠ Vyžlovka na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na  
   roky 2020- 2022. 
   Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Dotace SKV –vyúčtování-účetní seznámila ZO s výsledkem podaného vyúčtování dotace pro SKV. 
     Doklady odpovídají uzavřené veřejnoprávní smlouvě a jsou řádně označeny. 
     Vyúčtování bylo podáno ve stanoveném termínu. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje vyúčtování poskytnuté dotace SK Vyžlovka za r. 2018. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- starosta podal zprávu o žádosti SKV o poskytnutí  
    dotace z rozpočtu obce v oblasti sport mezi obcí Vyžlovka a SK Vyžlovka  z.s. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  
    obce v oblasti: sport mezi obcí Vyžlovka a SK Vyžlovka z.s.IČ:14801108, Sportovní č. p. 172,  
    Vyžlovka na r.2019 s ročním příspěvkem  150.000,- Kč. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Rozpočtové opatření- správce rozpočtu a starosta vysvětlili, že je nutné provést rozpočtové  
      opatření. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 

9. Dotace MMR-dětské hřiště-p. Zeman informoval ZO o tom, že je možné žádat o dotaci na  
   dětské hřiště, ale i oplocení, osvětlení a vybudování multifunkční plochy. Celková částka je  
    1.600.000,- Kč a příspěvek obce činí 480.000,- Kč. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu  MMR na dětské hřiště,  
     oplocení, osvětlení a vybudování multifunkční plochy se spoluúčastí ve výši 480.000,- Kč. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Nařízení vlády č.202/2018 Sb.- starosta podal zprávu o uvedeném nařízení, kterým se upravují 
      odměny ZO. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje výši odměn pro ZO dle platného nařízení vlády č.202/2018 Sb.. 
      od 1.1.2019 dle přiložené tabulky. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Smlouva o výpůjčce-starosta informoval ZO o tom, že majetek, který obec koupila pro ZŠ  
      Vyžlovka bude dán do výpůjčky. Uvedl konkrétně, o jaký majetek se jedná. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce majetku pro ZŠ Vyžlovka. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. Kontrola dotace ZŠ-p. Morávek podal zprávu o výsledku kontroly hospodaření školské právnické  
      osoby Základní školy Vyžlovka. Předmětem kontroly bylo hospodárné nakládání s příspěvkem  
      od obce. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje zprávu o kontrole hospodaření s příspěvkem od obce pro 
      ZŠ Vyžlovka.   
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 
 



13. Pronájem prostor pro ZUŠ-starosta podal zprávu o tom, že záměr na pronájem prostor  
      ZŠ Vyžlovka byl na ÚD vyvěšen 15.11.2018. Navrhuje uzavřít smlouvu na dobu určitou  
      do 30.6.2019 a za každou odučenou hodinu 50,- Kč. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Music Art  v.o.s. Písková 126, Praha 4, 
      IČ: 47114142 na pronájem prostor ZŠ Vyžlovka na dobu určitou do 30.6.2019 za cenu 50,- za  
      každou odučenou hodinu. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
14. Kupní smlouva pozemek č. p. 505-starosta navrhuje koupi pozemku č.p. 505 v k.ú. Vyžlovka 
      za cenu 5.100,- Kč. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje koupi pozemku č.p. 505 v k.ú. Vyžlovka za cenu 5.100,- Kč 
      od pí ********.  
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
15. Vodné Vodos - tento bod byl přidán. Starosta vysvětlil, že obec sjednala schůzku s představitelem  
      firmy  Vodos. Důvodem bylo podání přesnějšího vysvětlení důvodů k navýšení ceny vodného. Byla  
      předložena podrobnější kalkulace nákladů, např. zvýšení cen energií apod. ZO toto opět  
      projednalo a konstatovalo, že vysvětlení je vyčerpávající. 
 
16. Pasport místních komunikací-p. Vondrovic seznámil ZO s tím, že byly zapracovány všechny  
      připomínky k uvedenému pasportu. ZO bere na vědomí. 
 
17. Různé-  starosta oznámil, že 14.12.2018 proběhne audit. Dále se řešil roznos zpravodaje. 
 
      Starosta ukončil schůzi ve 20.10 hodin. 
 
 
      Zapsala: Eva Pačesová dne 17.12.2018   
 
     Ověřovatelé: Z. Morávek………………………… 
 
 
 
 
                Ing. M. Charvát……………………………… 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
      starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne  12. 12.2018 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. program jednání dne 12. 12.2018  
 
2. ověřovatele zápisu č. 20 dne 12. 12.2018 Z. Morávka a Ing. M. Charváta 
 
3. zápis č. 19 dne 28. 11.2018  
 
4. rozpočet obec na r. 2019 jako schodkový se započtením přebytku z minulých let 
 
5. střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2019-21 
 
6. rozpočet ZŠ Vyžlovka na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020- 2022 
 
7. vyúčtování poskytnuté dotace SK Vyžlovka za r. 2018 
 
8. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v oblasti: sport mezi obcí  
     Vyžlovka a SK Vyžlovka z.s.IČ:14801108, Sportovní č. p. 172, Vyžlovka na r.2019 s ročním  
     příspěvkem  150.000,- Kč 
 
9. rozpočtové opatření dle přílohy zápisu 
 
10. podání žádosti o dotaci z programu  MMR na dětské hřiště, oplocení, osvětlení a vybudování  
        multifunkční plochy se spoluúčastí ve výši 480.000,- Kč 
 
11. výši odměn pro ZO dle platného nařízení vlády č.202/2018 Sb.od 1.1.2019 dle přiložené tabulky 
 
12. uzavření smlouvy o výpůjčce majetku pro ZŠ Vyžlovka 
 
13. zprávu o kontrole hospodaření s příspěvkem od obce pro ZŠ Vyžlovka 
 
14. uzavření nájemní smlouvy s Music Art  v.o.s. Písková 126, Praha 4, 
      IČ: 47114142 na pronájem prostor ZŠ Vyžlovka na dobu určitou do 30.6.2019 za cenu 50,- za  
      každou odučenou hodinu 
 
15. koupi pozemku č.p. 505 v k.ú. Vyžlovka za cenu 5.100,- Kč od pí ******** 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán ph.D. 
        starosta obce 


