
Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 13.5.2015 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. I. Šafář, Z. Morávek, Mgr. S. Hrnčíř, Ing. R. Vondrovic 
                   MUDr. J. Pečenková, M. Vilinger       
 
Omluveni: Z. Morávek   
 
Program jednání: 
 
 1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu  
3. Projednání projektu intenzifikace ČOV 
4. Majetkoprávní vypořádání pozemků 
5. Provoz koupaliště 
6. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 
7. Rozpočtové opatření č. 2 
8. Roční zpráva firmy provozovatele vodovodu 
9. Struhařov – smlouva o partnerství a spolupráci 
10. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé- navržený program- ZO souhlasí. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program schůze dne 13. 5.2015. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé:- návrh MUDr. J. Pečenková a Ing. R. Vondrovic. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č.11 dne 13.5.2015 –MUDr. J: Pečenkovou  
    a Ing. R. Vondrovice. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu – ZO nemá námitek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 10 ze dne 29. 4.2015. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Projednání projektu intenzifikace ČOV- starosta seznámil ZO s dokumentací (zákresem) 
    přestavby technologie ČOV. Původní technologie je již zastaralá. Po provedení intenzifikace 
    bud mít ČOV kapacitu cca 1200 ekvivalentních obyvatel.  Dojde k výměně celé technologie. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí dokumentaci intenzifikace ĆOV. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Majetkoprávní vypořádání pozemků- záměr  na prodej pozemku č.k. 464/22 o výměře 5 m² 
     st. 867 o výměře 9 m² byl na úřední desce vyvěšen od 22.4.2015 po dobu nejméně 15 dnů. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemků č.k. 464/22 o výměře 5 m² a st. 867 o výměře 9 m² 
     p. ********** za cenu  
     800,- Kč za metr čtvereční. Obec uhradí daň z nabytí nemovitých věcí a p. ********* uhradí vklad  
     do KN. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Provoz koupaliště- starosta uvedl. že v současné době je problém s uhynulými rybami  v rybníku. 
    Dle sdělení ČZU se jedná o virus. P. Pečenková navrhuje zaslat dotaz na řešení této situace České  
    zemědělské univerzitě, která je majitelem rybníka. 
    Návrh usnesení:  ZO schvaluje zaslat ČZU dopis s dotazem na řešení situace s uhynulými rybami. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



    Starosta dále informoval ZO, že se opravuje strop v prostoru areálu, bude nutné provést úklid  
    zvláště u vstupu do koupaliště. Je nutné kontrolovat zákaz vstupu se psy. Dále se uvažuje o pořízení 
    náramků (pásků), které by byly barevně odlišené, namísto vstupenek.  
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o přípravě sezony na koupališti. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014- účetní přestavila vypracovaný návrh závěrečného účtu 
    obce za rok 2014, který bude vyvěšen na úřední desce úřadu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení návrhu závěrečného účtu obce za rok 2014 na úřední desce, 
    na pevné ve zkrácené verzi a na webových stránkách obce v úplném znění, včetně výkazů, 
    inventarizační zprávy a zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Rozpočtové opatření č. 2- starosta podal zprávu o provedeném rozpočtovém opatření č. 2, 
    tak jak mu umožňuje směrnice č.2/2013 k rozpočtovému hospodaření. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci starosty o provedeném rozpočtovém opatření 
    č.2, které je přílohou zápisu. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Roční zpráva firmy provozovatele vodovodu- starosta informoval ZO, že roční zpráva firmy 
     Vodos s.r.o., která provozuje vodovod v obci, bude vyvěšena na ÚD, dle této zprávy se vyskytl 
     problém s korozí, který bude nutné řešit. 
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci starosty o roční zprávě provozovatele vodovodu. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Struhařov – smlouva o partnerství a spolupráci- p. Vondrovic uvedl, že Dohoda o vzájemné 
    spolupráci Obcí SORJ v odpadovém hospodářství ještě není vyřešena po právní stránce. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu místostarosty p. Vondrovice o návrhu Dohody 
    o vzájemné spolupráci Obcí SORJ v odpadovém hospodářství, která ještě není vyřešena po právní  
    stránce. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Různé-  p. Šafář hovořil o přípravě Dětského dne na hřišti, jehož spolupořadatelem je i obec  
      Vyžlovka .  
      Starosta informoval ZO o vyřešení podnětu ze strany ČIŽP, týkající se kácení porostů 
      Na Staré cestě. Tento případ nepodléhal zákonu o kácení a nebylo nutné podávat obci žádost.  
      
     Starosta ukončil jednání ve 20.30 hodin. 
 
     Zapsala: Eva Pačesová dne 18. 5.2015. 
 
 
     Ověřovatelé:  MUDr. J. Pečenková…………………………………… 
 
 
     Ing. R. Vondrovic………………………………………. 
 
 
                             Ing. J. Pelikán, Ph.D. 
             starosta 
 
 



 
 
       


