
 Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 20. 2.2019 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D.,  Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic,M. Vilinger, Ing. M. Zeman,  
                   Ing. M. Charvát, V. Vosecký, MUDr. J. Pečenková 
 
 
Omluveni: M. Perčina 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Pronájem koupaliště 
4. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
5. Strategický plán 
6. Smlouva Remasystém 
7. Přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 
8. Účetní závěrka 
9. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé - ZO schvaluje program .     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne20. 2.2019  
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- M. Vilinger a Ing. R. Vondrovic. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 4 dne 20.2.2019- - M. Vilingera 
    a Ing. R. Vondrovice.   Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 3  ze dne 6. 2.2019. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 3. ze dne 6. 2.2019. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Pronájem koupaliště-starosta uvedl, že z vybraných 3 uchazečů jeden odstoupil. 
     ZO tedy vyzve prvního vybraného uchazeče k uzavření smlouvy. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání 
     (areál koupaliště) s ******** 
     od 1.4.2019 do 31.12.2021 s měsíčním nájemným v měsících 6-9 ve výši 25000,- Kč a 1-5 a 10-12   
     ve výši 12500,- Kč. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Návrh usnesení: ZO pověřuje místostarostu Z. Morávka k tomu, aby vybraného uchazeče vyzval 
     k podpisu smlouvy. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 

4. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu o tom, že stavba zdárně  
     pokračuje, již by měla být hotová ulice Sportovní, bude se pokračovat ulicí Na Staré cestě, dojde 
     k částečnému uzavření této ulice cca 1 měsíc.  Objízdné trasy budou vyznačeny. Dále uvedl, že  
     probíhají kontrolní dny.  Co se týká intenzifikace ČOV, dojde ke změně projektu-bude provedena 
     přípojka vody k ČOV.  Smlouvy s občany na zpracování projektové dokumentace ke kanalizačním 
     přípojkám se také již uzavírají. ZO bere na vědomí. 
 
5. Strategický plán- p. Vondrovic vyzval ZO k podávání podnětů a námitek a ke kontrole uvedeného  
     strategického plánu, tak aby mohl být v nejbližší době schválen. ZO bere na vědomí. 



6. Smlouva Remasystém- p. Morávek podal zprávu o návrhu této firmy, na sběrném dvoře obce by  
    bylo možné skládkovat elektroodpad, obec by měla i za tento odběr finanční odměnu. 
    Návrh bude ještě upřesněn. 
 
7. Přezkoumání hospodaření obce za r. 2018-starosta seznámil ZO s výsledkem přezkoumání, 
    nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO bere na vědomí. Navrhuje odměnu pro účetní ve výši 
   3000,- Kč. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu pro účetní ve výši 3000,- Kč. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Účetní závěrka- účetní předložila ZO majetkové a finanční výkazy a z toho vyplývající hospodářský  
    výsledek.  
   Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření za rok 2018. 
   Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Různé-p. Morávek hovořil o jednání s p. Michaličkou z MěÚ Říčany o dopravní situaci, nyní 
radarové měření nechtějí povolovat. Také hovořil o možnosti měření četnosti projetých aut a jejich 
rychlosti. 
   P. Charvát hovořil o úspěšné akci Vyžlovský masopust a přípravě další akce – stavění májky. 
   P. Zeman se zmínil o tom, že jsou problémy se žádostí o dotace na úpravu areálu v okolí  
   fotbalového hřiště. Je potřeba mít projekt na rekonstrukci a řešení úpravy celého areálu.  
 
 
 Starosta ukončil schůzi ve 20.40 hodin. 
 
  Zapsala: Eva Pačesová dne 26.2.2019. 
 
 
 
 Ověřovatelé: M. Vilinger…………………………………………… 
 
 
            Ing. R. Vondrovic……………………………………… 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 
 


