
Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 24. 6.2015 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Z. Morávek, Mgr. S. Hrnčíř, Ing. R. Vondrovic, M. Voráč, 
                   MUDr. J. Pečenková,   
 
Omluveni: Ing. I. Šafář, M. Vilinger 
 
Hosté: ******** s právním zástupcem, JUDr. T.Diršmidová 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu  
3. Výstavba Na Splachu – ******** 
4. Biologicky rozložitelný komunální odpad 
5. Aukce na svoz komunálního odpadu 
6. Stavební úpravy č. p. 318- drůbežárna 
7. Rozpočtové opatření č. 4 
8. Vyhodnocení veřejné zakázky 
9. Směna pozemků- obec a p. ********. 
10. Školství 
11. Žádost o změnu ÚP-p. ******** 
12. Různé  
 
1. Program a ověřovatelé- návrh přidat 3 body č. 9-12. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program jednání dne 24. 6.2015 a přidání bodů č. 9-12. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Ověřovatelé: návrh M. Voráč a Ing. R. Vondrovic. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 14 dne 24. 6.2015 M. Voráče 
     a Ing. R. Vondrovice. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 
 
2. Kontrola minulého zápisu – ZO nemá námitek. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 13 ze dne 10. 6.2015. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 
 
3. Výstavba Na Splachu – ********- starosta přivítal ******** a shrnul dosavadní situaci jednání 
     s ********, především jednání o vybudování chodníku podél komunikace Na Staré cestě 
     ********, tak jak je uvedeno ve smlouvě o spolufinancování. ******** se zdráhá tuto  
     povinnost splnit, obec mu nabízí řešení spočívající v možnosti budovat chodník užší - cca 1 m. 
     ******** žádá obec o souhlas se vstupem na obecní pozemky, chybí mu ale projektová 
     dokumentace na komunikaci. Ve výše uvedené smlouvě je zakotveno, že obec souhlas poskytne, 
     ale po předložení projektové dokumentace na všechny uvedené sítě (vodovod, kanalizace a  
     komunikace). Toto ******** nesplnil. Dále ******** uvedl, že dle jeho názoru obec neprovedla  
     přeložku VN v této lokalitě dle dohodnuté dokumentace (obec ověří). Dále žádá o prodloužení  
     termínů uvedených ve smlouvě. 
     ZO trvá na plnění uvedené smlouvy a vyzývá spolu s právní zástupkyní JUDr. Diršmídovou 
     ******** k návrhu řešení situace. 
     Návrh usnesení:  ZO trvá na plnění uvedené smlouvy a vyzývá spolu s právní zástupkyní  
     JUDr. Diršmídovou ******** k návrhu řešení situace. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 
 



 
4. Biologicky rozložitelný komunální odpad- p. Morávek uvedl, že oproti původním návrhům dochází  
    ke změnám, mění se ceny včetně projektu. V této situaci obec neuzavře „ Dohodu o vzájemné  
    spolupráci Obcí SORJ v odpadovém hospodářství“. 
    Návrh usnesení:  ZO neschvaluje uzavření „Dohody o vzájemné spolupráci Obcí SORJ v odpadovém  
    hospodářství“. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 
 
5. Aukce na svoz komunálního odpadu-p. Morávek podal některé základní informace k tomuto  
     tématu. Tento bod ZO prozatím odkládá. 
     Návrh usnesení:  ZO odkládá bod- Aukce na svoz komunálního odpadu. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 
 
  6. Stavební úpravy č. p. 318- drůbežárna- starosta uvedl, že majitel č.p. 318 žádá obec o vyjádření  
      k dodatečnému povolení změny stavby před jejím dokončením, jedná se o stavební úpravy  
      správní budovy, a protože to je již na hranici obecního pozemku, starosta svolává místní šetření 
      na místě uvedené stavby dne 6. 7.2015 ve 17.30 hodin . 
      Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí svolání místního šetření na místě stavby, resp. 
      přístavby u správní budovy č. p.318 v obci Vyžlovka. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 
 
7. Rozpočtové opatření č. 4- účetní a správce rozpočtu vysvětlila nutnost provést rozpočtové změny. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 
 
8. Vyhodnocení veřejné zakázky- p. Voráč- člen hodnotící komise ( ve složení M. Voráč, 
     MUDr. J. Pečenková a Mgr. S. Hrnčíř)- seznámil ZO s výsledkem výběrového řízení na zakázku  
     „Vyžlovka- dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV“. Hodnotící komise předložila ZO  
     k rozhodnutí nabídky uchazečů. Protokol otevírání obálek, Protokol o posouzení nabídek a 
     Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky jsou přílohou zápisu. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje návrh hodnotící komise pro veřejnou zakázku a výběr nejvýhodnější  
     nabídky, kterou předložila firma VIS- Vodohospodářsko- inženýrské služby spol. s.r.o., Na Střezině 
     1079, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48153362 s nabídkovou cenou 363.000,-Kč bez DPH. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Směna pozemků- obec a p. ********.-  starosta vysvětlil důvod směny pozemků, jedná se 
     o vedení kanalizace v oblasti Březinek a dalším bonusem je zajištění průchodu obyvatelům ulice  
     V Březinkách- Louka.  Obec by směnila část pozemku č. k. 337/21 s p********. za jeho  
     pozemek č. k.337/41 a část č. k.337/20 vše v k. ú. Vyžlovka principem metr za metr. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje vyvěšení záměru na směnu části obecního pozemku č. k. 337/21 s 
     p. ********. za jeho pozemek č. k.337/41 a část č. k.337/20 vše v k. ú. Vyžlovka principem  
     metr za metr. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Školství-p. Hrnčíř informoval ZO o další schůzce v Kostelci n. Č. lesy, které se zúčastnila veřejnost. 
      Stále se uvažuje o více variantách rozšíření základní školy, je ale problém s nevyhovujícím  
      zázemím (tělocvična, jídelna). P. Hrnčíř navrhuje zjistit nejprve zájem veřejnosti o uvažovanou  
      malotřídku na obci a v případě zájmu zpracování rozpočtu na tuto akci. Starosta dále uvedl, že  
      obec se již zavázala k finanční podpoře na rozšíření školy v Kostelci. 
      Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí zprávu p. Hrnčíře o schůzce v Kostelci n. Č. lesy týkající se 
      problematiky základního školství. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



11. Žádost o změnu ÚP-p. ********-starosta přečetl žádost p. ******** o pořízení změny ÚP, 
      konkrétně o změnu využití – vyjmutí z půdního fondu pozemků č. k. 337/33 a č. k. 337/39 
      v k. ú. Vyžlovka. ZO tuto žádost projednalo a neschvaluje změnu ÚP. V současné době platí 
      územní plán a nový resp. jeho uvažovaná změna se teprve bude připravovat.  
      Návrh usnesení:  ZO neschvaluje změnu územního plánu obce, která se týká žadatelky 
      p. ******** a  jejích pozemků č. k. 337/33 a č.k. 337/39 v k.ú. Vyžlovka. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. Různé- starosta krátce pohovořil o sezoně na koupališti, vybídl ZO, aby provádělo kontrolu 
      na koupališti a při výběru vstupného. Zasedání bylo ukončeno ve 21.40 hodin. 
 
 
 
       Zapsala: Eva Pačesová dne 29.6.2015. 
 
 
 
       ověřovatelé:  M. Voráč……………………………….. 
 
 
      Ing. R. Vondrovic…………………………….. 
 
 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán, Ph.D. 
          starosta obce  
 


