
Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 7. 11.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D.,  Z. Morávek, M. Perčina, Ing. M. Zeman,Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger   
                MUDr. J. Pečenková, V. Vosecký, Ing. M. Charvát 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Petice Březinky 
4. ÚP pověřený zastupitel 
5. Jednací řád - termíny zasedání ZO 
6. Stavba "Vyžlovka - Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV" 
7. Stavba " Vodovod a kanalizace Vyžlovka" 
8. Dotace chodník ul. Pražská/Štíhlická 
9. Plán financování obnovy vodovod a kanalizace 
10. Střednědobý výhled rozvoje obce 2018 - 2022 
11. Příprava rozpočtu - úvodní jednání 
12. Rozpočtové opatření 
13. Dotace ze Středočeského kraje - Podpora venkova. 
14. Koupaliště 
15. Převod chodníku 
16. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé- ZO schvaluje program schůze dne 7.11.2018 a přidání 2 bodů.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 7.11.2018 a přidání 2 bodů. 
    Hlasování: pro98, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- V. Vosecký a Ing. M. Charvát. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 17 dne 7.11.2018 V. Voseckého 
    a Ing. M. Charváta. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 16 ze dne 26. 9.2018.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 16 ze dne 26. 9.2018. 
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Petice Březinky-starosta podal zprávu o tom, že ke kácení stromů v této lokalitě nedojde, 
    dále ZO konstatovalo, že na položení umělé trávy není potřeba stavební povolení ani není  
    ohlašovací povinnost (ověřeno dotazem na stavebním úřadě v Kostelci n. Č. lesy). 
    Informace některých občanů o škodlivosti trávníku byly z nerelevantních zdrojů.  
    Občanům bude toto sděleno a zároveň bude tato informace vyvěšena na stránkách obce. 
 
4. ÚP určený zastupitel- starosta uvedl, že je nutné znovu určit zastupitele pro jednání  
    s odborem územního plánování v Říčanech. Návrh-dosavadní určený zastupitel Ing. J. Pelikán Ph.D. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje určeného zastupitele ve věci projednávání a pořizování územního  
    plánu obce Vyžlovka starostu Ing. J. Pelikána, Ph.D. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Jednací řád - termíny zasedání ZO-ZO projednalo termíny do konce r. 2018. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje termíny zasedání  do konce r. 2018: 14.11, 28.11., 12.12.2018. 
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



6. Stavba "Vyžlovka - Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV"-starosta podal zprávu , že již  
    v nejbližších dnech bude vydáno rozhodnutí o dotaci ( ROPD). Dále ZO projednalo některé aspekty 
    této stavby-např. deponie na Staré cestě na obecním pozemku bude sloužit stavebním účelům, 
    další u ČOV. Přípravy k předání stavby už jsou hotové a informace pro občany bude vydána po  
    obdržení ROPD. 
 
7. Stavba " Vodovod a kanalizace Vyžlovka"-starosta informoval ZO, že se blíží předání stavby,  
    především je nutné zkontrolovat povrchy.  K provozování ČOV uvedl, že pravděpodobně dojde 
    ke koncesnímu řízení a je potřeba tento proces nastartovat.  Co se týká provozu předávané části 
    vodovodu a kanalizace, budou provedeny provozní zkoušky. ZO bere na vědomí.    
 
8. Dotace chodník ul. Pražská/Štíhlická-starosta podal zprávu, že byla uzavřena smlouva  
    s LK Advisory na podání žádosti o dotaci na uvedenou stavbu. Podání se uskuteční do konce  
    listopadu. Jedná se o dotaci z IROP a MAS Říčansko. ZO bere na vědomí. 
 
9. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace-starosta vysvětlil, že obec musí tento plán a jeho 
     ukazatele dodržet. Rezerva, která musí být vytvářena, činí 2,4 milionu za 10 let. 
    Tato zákonná povinnost platí od r.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje plán financování obnovy kanalizace od r.2020 dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Střednědobý výhled rozvoje obce 2018 – 2022-starosta uvedl, že by bylo vhodné zvážit a 
      zároveň mít připravené projektové dokumentace na zamýšlené investiční akce, např.  
      rekonstrukce č.p.1, výdejnu - jídelnu pro školu, vybudování tělocvičny, projekty a studie,  
      např. na revitalizaci objektu restaurace na koupališti apod. Projekty pak podle potřeby použít.  
      ZO bere na vědomí. 
   
11. Příprava rozpočtu - úvodní jednání- starosta informoval ZO, že je již potřeba vypracovat návrh  
       rozpočtu na r.2019 tak, aby byla dodržena lhůta pro vyvěšení návrhu a rozpočet mohl být  
      schválen do konce roku. Vyzval ZO k podávání návrhů. ZO bere na vědomí. 
 
12. Rozpočtové opatření- správce rozpočtu pí Pačesová vysvětlila nutnost provést některé úpravy  
       rozpočtu. Došlo k přijetí dotace na vodovod a kanalizaci, je potřeba upravit kapitolu 3419, 
      SKV požádala obec o částečné financování vybavení správcovského bytu kotlem.  
      ZŠ požádala obec o dotaci na akci plavání dětí, která nebyla v plánovaném rozpočtu školy. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
       Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
13. Dotace ze Středočeského kraje - Podpora venkova-p. Vondrovic informoval ZO podání žádosti  
       o částečné financování výstavby vodovodu a kanalizace. Obec se rozhodla 26. 9.2018 podat tuto  
       žádost na akci Vyžlovka dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV. Nyní toto rozhodnutí  
       revokuje. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje 
      z programu Středočeský Fond obnovy venkova na akci "Vodovod a kanalizace- Vyžlovka"  
      a to ve výši 640.000,- Kč. 
      Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
14. Koupaliště-p. Morávek seznámil ZO s tím, že je dle posledního zpřesňujícího statického posudku 
     možné pronajmout budovu restaurace na koupališti, resp. přízemí. ZO souhlasí. Dále uvedl některé 
     možnosti při výběru vstupného, také je potřeba provést opravy např. oplocení. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje možnost pronájmu budovy restaurace na koupališti v přízemí. 
      Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



 
 
15. Převod chodníku-starosta seznámil ZO se žádostí Ing. ******  o převod části chodníku na obec. 
       Jedná se o část chodníku v ulici Na Staré cestě, kterou Ing. ******  vybudoval a dle uzavřené  
       smlouvy měl obci předat.  
       Návrh usnesení: ZO schvaluje princip převodu chodníku na obec.       
       Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
16. Různé- nebyly žádné podněty, starosta ukončil schůzi ve 22. 00 hodin. 
 
 
   Zapsala: Eva Pačesová dne 13. 11.2018. 
 
 
   Ověřovatelé:   Ing. M. Charvát………………………………. 
 
 
                            V. Vosecký………………………………………….. 
 
 
 
                               Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne  7. 11.2018 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. program jednání dne 7.11.2018  
 
2. ověřovatele zápisu č. 17 dne 7.11.2018 Ing. M. Charváta a V. Voseckého 
 
3. zápis č. 16 dne 26.9.2018  
 
4. určeného zastupitele ve věci projednávání a pořizování územního plánu obce Vyžlovka starostu  
    Ing. J. Pelikána, Ph.D. 
 
5. termíny zasedání  do konce r. 2018: 14.11, 28.11., 12.12.2018 
 
6. plán financování obnovy kanalizace od r.2020 dle přílohy zápisu 
 
7. rozpočtové opatření dle přílohy zápisu 
 
8. podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje z programu Středočeský Fond obnovy venkova na  
     akci "Vodovod a kanalizace- Vyžlovka" a to ve výši 640.000,- Kč 
 
9. schvaluje možnost pronájmu budovy restaurace na koupališti v přízemí 
 
10. princip převodu chodníku na obec 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 
 


