
Zápis č.6 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 20.3.2019 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D.,  Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic,M. Vilinger, Ing. M. Zeman,  
                   Ing. M. Charvát, V. Vosecký, MUDr. J. Pečenková, M. Perčina 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
4. Strategický plán 
5. Sezona na koupališti 
6. Rozpočtové opatření 
7. Sociální služby 
8. Dotace KÚSK 
9. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé - ZO schvaluje program schůze dne 20. 3.2019 a přidání 1 bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 20. 3.2019 a přidání bodu Dotace KÚSK. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 6 dne 20. 3.2019- - MUDr. J. Pečenkovou, 
    Z. Morávka. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 5 ze dne 6. 3.2019. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 5. ze dne 6. 3.2019. 
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu o stavbě, vyskytly se určité  
     problémy, např. nalezený kabel NN v Březinkách, stížnost majitelů pozemku v sousedství ČOV,  
     obé bylo vyřešeno. Rybníček u ČOV už bude téměř hotov, připravuje se výměna technologie, 
     bude nutné po dobu této akce omezit provoz ČOV cca na polovinu kapacity. ZO poukazuje na to,  
     že cesty v březinkách je nutné po skončení výkopových prací hned upravovat a při kontrolních  
     dnech provádět kontrolu harmonogramu prací. Další stížnost manželů ******** v ulici  
     V Březinkách –Louka bude s majiteli řešena, majitelé svévolně zabrali obecní pozemek a vytvořili 
     si na něm stání pro auta bez vědomí a povolení obce.  Nyní si stěžují, že toto místo bylo poškozeno  
     technikou při výstavbě kanalizace. 
     Dále starosta podal zprávu o kolaudaci Vodovodu a Kanalizace Vyžlovka, která proběhne   
     13. 3.2019. Bude podáno ZVA této akce a také připomněl, že je nutné již připravovat koncesní  
     řízení na provozování ČOV a kanalizace a zmínil také nutnost vytváření rezerv na obnovu těchto  
     sítí. ZO bere na vědomí. 
    
4. Strategický plán-ZO opět projednalo koncept dotazníku pro občany na toto téma.  Starosta 
     představil dotazník s několika zásadními otázkami, proběhla diskuse. 
     Dokument se ještě bude dále upravovat. 
 
5. Sezona na koupališti-p. Morávek podal zprávu, že jsou již k dispozici pásky pro návštěvníky. 
    Permanentky zůstávají na stejné výši jako doposud.  Dále ZO projednalo systém odměn pro  
    obsluhu, kromě pravidelné měsíční odměny dostanou navíc motivační odměnu.  V souvislosti se  
    změnou vstupenek bylo nutné upravit Návštěvní řád koupaliště. 
    



   Návrh usnesení: ZO schvaluje motivační odměnu pro obsluhu u výběru na koupališti, dostanou   
    navíc za každou prodanou vstupenku dospělí 2,- Kč a děti 1,- Kč. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Návštěvní řád přírodního koupaliště Vyžlovka.  
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Rozpočtové opatření-účetní vysvětlila nutnost provést rozpočtové opatření, převody mezi 
    účty a také úhrada faktury za sanaci požární nádrže Cihelna více jak 50 tisíc. S tímto výdajem 
    nebylo samozřejmě v rozpočtu počítáno-ZO navrhuje tuto částku vzít z rozpočtového přebytku  
    z minulých let.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 

7. Sociální služby- pí Pačesová (členka sociálně kulturního výboru obce) seznámila ZO s výsledkem  
     schůzky na MěÚ Říčany, která se týkala poskytování sociálních služeb ve Středočeském kraji.    
     Služby jsou poskytovány v různých oblastech, pro seniory, pro rodiny s dětmi, pro pomoc v tíživých  
     životních situacích, psychologické poradny apod. V druhé polovině roku bylo přislíbeno vydání  
     publikace se seznamem všech poskytovatelů sociálních služeb ve Středočeském kraji. 
     Pí Pačesová navrhuje úpravu obecních webových stránek, vytvoření kategorie Sociální služby, 
     odkaz na stránky umístit na obecní vývěsky.  ZO bere na vědomí. 
 
 8. Dotace KÚSK-p. Vondrovic podal zprávu o podání žádosti o dotaci na Vodovod a Kanalizaci  
     Vyžlovka ve výši 640.000,- Kč, podání bylo již dříve schváleno. Uvedl, že je další možnost podat  
      žádost o dotaci z Fondu infrastruktury Středočeského kraje na probíhající investiční akci  
      Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádost o dotaci z Fondu infrastruktury Středočeského kraje 
      na probíhající investiční akci Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV. 
       Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Různé- starosta informoval, že byl vyvěšen návrh územního plánu obce. Termín jeho veřejného  
     projednávání  je 24.4.2019 na MěÚ Říčany. 
      Dále hovořil o opatření obecné povahy vydané MěÚ Říčany, které omezuje používání pitné vody 
      na jiné než pitné a hygienické účely. V této souvislosti zmínil dřívější jednání se zástupcem firmy  
     Vodos Kolín p. ********, který kritizoval obec za to, že neodebírá dostatečné množství vody. 
      Na druhé straně je naopak přikazováno omezení odběru.  ZO v tom vidí rozpor a nejednotnost 
      názorů.  ZO bude ještě jednat s firmou Jekoz, která spravuje přivaděč pitné vody. 
      P. Charvát zmínil některá zařízení na úpravu např. vody z rybníka, která se v případě nouze dají  
      využít. Pí Pečenková upřesnila pokyny pro celostátní úklidovou akci Čistá řeka Sázava, ještě se 
      bude jednat s pořadateli. Začátek bude v 10 hodin na hrázi a u požární nádrže Cihelna. 
     Starosta ukončil schůzi ve 21.20 hodin. 
  
     Zapsala Eva Pačesová dne 27. 3.2019. 
     
    Ověřovatelé: MUDr. J. Pečenková………………………………………. 
 
                            Z. Morávek………………………………………………………… 
 
      Ing. J. Pelikán Ph.D.  
          starosta obce   


