
Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 26. 8.2015 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph.D., Z. Morávek, MUDr. J. Pečenková, M. Vilinger, Ing. I. Šafář, 
                   Mgr. S. Hrnčíř 
 
Omluveni: Ing. R. Vondrovic, M. Voráč 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola zápisů č. 15-17 
3. Žádost o přistoupení ke Svazku obcí-Region Jih ke spolupráci na projektech  
    týkajících se odpadového hospodářství 
4. Smlouva o partnerství a spolupráci s obcí Struhařov 
5. Stavební povolení vodovod a kanalizace Vyžlovka 2007 
6. Posílení vodovodu 
7. Přeložka VN- ********* 
8. Pronájem „zasedačky“-cvičení pilates 
9. Informace k výstavbě kanalizace a intenzifikace ČOV 
10. Pozemky nad lomem 
11. VO - dotace 
12. Různé 
12. 1. Záměr na prodej části pozemku 
12. 2. Pojízdná prodejna 
12. 3. Změna jízdního řádu noční linky 
 
1. Program a ověřovatelé- návrh starosty přidat 1 bod VO- dotace. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program jednání dne 26 8.2015 a přidání bodu VO- dotace. 
    Hlasování: 6 proti, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno. 
   Ověřovatelé- návrh M. Vilinger a Ing. I. Šafář. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 18 dne 26. 8.2015 M. Vilingera a Ing. I. Šafáře. 
    Hlasování: 6 proti, proti 0, zdržel se 0.  Schváleno. 
 
2. Kontrola zápisů č. 15-17- ZO nemá námitek. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 15 ze dne 8. 7.2015, č. 16 ze dne 27. 7.2015 a 17 ze dne    
     5. 8.2015. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 
 
3. Žádost o přistoupení ke Svazku obcí-Region Jih ke spolupráci na projektech týkajících se  
     odpadového hospodářství- p. Morávek vysvětlil nutnost této spolupráce.ZO nemá námitek. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje přistoupení ke Svazku obcí-Region Jih ke spolupráci na projektech  
     týkajících se odpadového hospodářství. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Smlouva o partnerství a spolupráci s obcí Struhařov- p. Morávek informoval ZO o podmínkách  
    tohoto partnerství, obec bude do kompostárny ve Struhařově svážet bioodpad, o odběr kompostu 
    nemá zájem, smlouva bude uzavřena na dobu 5 let s 3měsíční výpovědní lhůtou. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci s obcí Struhařov, obec se  
    zavazuje, že bude svážet bioodpad na kompostárnu ve Struhařově a bude se podílet na provozní  
    ztrátě ve výši 550,- Kč na tunu svezeného odpadu, občané Vyžlovky mohou zdarma  
    do kompostárny odvézt bioodpad. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



5. Stavební povolení vodovod a kanalizace Vyžlovka 2007- starosta uvedl, že jmenované stavební  
   povolení bylo vydáno i na pozemky v majetku manželů *********, ze strany obce bylo 
   ukončeno kolaudačním rozhodnutím na obecní část stavby. Obec může za určitých podmínek toto  
   stavební povolení poskytnout, resp. předat dál. 
   Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o žádosti Okresního soudu v Kolíně, ve které 
   požaduje sdělit, zda u stavebního povolení na vodovod a kanalizaci Vyžlovka 2007 došlo ke změně 
   stavebníka, a pokud nikoliv, zda obec hodlá tyto stavby dokončit, a pokud nikoliv, jak hodlá s těmito  
   povoleními naložit. 
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
   Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi odpovědět soudu v Kolíně, že stavební povolení na vodovod 
   a kanalizaci Vyžlovka 2007 bylo uzavřeno kolaudačním rozhodnutím, obec je ochotna za určitých  
    podmínek tato povolení postoupit na jiného stavebníka. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 
6. Posílení vodovodu-starosta uvedl, že letošní suché léto, které způsobilo problémy s dodávkou  
    vody bylo impulsem k jednání o posílení dodávek vody. Jsou možnosti přivádět vodu z Želivky přes  
    Mukařov, další možnost vést vodu přivaděčem z Kutné Hory. Obec nechá na své náklady  
    vypracovat studii pro vedení vody z  Mukařova. Zároveň proběhlo jednání ve Struhařově za  
    přítomnosti provozovatele našeho vodovodu, starostky Struhařova, Z. Morávka a J. Pelikána, o 
    možném propojení vodovodu Region Jih a vyžlovského vodojemu. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o možnostech přivádět vodu z Želivky přes  
    Mukařov, další možnost vést vodu přivaděčem z Kutné Hory. Obec nechá na své náklady  
    vypracovat studii pro vedení vody z Mukařova. 
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Přeložka VN- *********- starosta a p. Morávek podali zprávu o tom, že dle jejich zjištění byl 
    o průběhu stavby přeložky VN Na Splachu ********* informován. Toto potvrdil ústně bývalý  
    starosta p. Janeček. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty a p. Morávka, že o průběhu stavby přeložky  
    VN Na Splachu firmou ČEZ Distribuce a.s. byl dle ústního sdělení bývalého starosty p. Janečka 
    ********* informován. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Pronájem „zasedačky“-cvičení pilates- ZO projednalo žádost pí  *********. o pronájmu  
    „zasedačky“ pro účely cvičení pilates. Záměr byl vyvěšen na ÚD od 15. 7. do 31. 7.2015. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem „zasedačky“ pro účely cvičení pilates pí *********, 
Vyžlovka na dobu od 1.10.2015 do 30.6.2016 
     s měsíčním nájemným ve výši 500,- Kč. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Informace k výstavbě kanalizace a intenzifikace ČOV-starosta hovořil o nesouhlasu  ČZU ŠLP  
    s projektovou dokumentací na intenzifikaci ČOV, dosud neobdržel odpověď na dopis, ve kterém 
    žádá ČZU ŠLP o přehodnocení nesouhlasného stanoviska. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o jednání s ČZU ŠLP o jejich nesouhlasném 
    stanovisku s projektovou dokumentací na intenzifikaci ČOV. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 
 
 
 



10. Pozemky nad lomem- starosta uvedl, že v této lokalitě je 6 pozemků, obec je vlastníkem přilehlé 
      komunikace. Starosta se domnívá, že by měl být stejný postup jako u jiných stavebníků, obec  
     v těchto případech požaduje 100,- Kč za metr stavebního pozemku na řešení komunálních  
      problémů obce.  ZO žádá o přesnější informace od vlastníků těchto pozemků, kteří ve své žádosti 
      uvádějí, že na jejich pozemky již bylo vydáno stavební povolení. 
      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost majitelů pozemků v lokalitě nad lomem. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
      Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi požádat majitele pozemků v lokalitě nad lomem o přesnější  
      informace týkající se především stavebního povolení na vodovod a kanalizaci na tyto pozemky. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. VO – dotace-starosta uvedl, že dle jeho informací z MPO je ještě možnost využít přiznané dotace  
       na rekonstrukci VO v obci, ale jen na určitou část obce, bez ulic Jevanská a Pražská. Je ale nutné  
       přepracovat energetický audit. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje pokračování v žádosti o dotaci na rekonstrukci VO v obci, ale jen na  
       určitou část obec, bez ulic Jevanská a Pražská. 
       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. Různé- starosta hovořil o meziobecní spolupráci o setkání v Kostelci n. Č. lesy, kde jedním  
      z hlavních témat bylo školství, p. Pelikán navrhoval využít areál „Sanatorky“ a vybudovat tam 
      nejen základní školu, ale i střední, popř. i jiné zařízení občanské vybavenosti. 
       P. Hrnčíř uvedl termíny představení souboru Mrsťa Prsťa, byl vybrán termín 7. 11.2015. 
 
12. 1. Záměr na prodej části pozemku-ZO  na svém zasedání dne 3. 12.2014 schválilo vyvěšení  
       záměru na prodej části pozemku č. parc. 330/35, záměr měl být vyvěšen po vypracování  
       geometrického plánu s upřesněním výměry uvedeného pozemku. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku č. parc. 330/35 
      o výměře 179 m ². 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. 2. Pojízdná prodejna-starosta seznámil ZO se žádostí pí ********* o umožnění prodeje 
      v pojízdné prodejně v obci. Je nutné zjistit, zda by povolení pro pojízdnou prodejnu nebylo  
       v rozporu s nájemní smlouvou s firmou Rosa market, která v obci provozuje prodej potravin. 
       Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost pí ********* o umožnění prodeje v pojízdné  
       prodejně v obci. 
       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. 3. Změna jízdního řádu noční linky- starosta podal zprávu , že žádosti obce o posunutí nočního  
       spoje linky PID , tak aby navazoval na metro bylo vyhověno a tento spoj bude posunut o 5 minut. 
       Návrh usnesení: ZO bere zprávu starosty o posunutí nočního spoje linky PID o 5 minut. 
       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
      Jednání skončilo ve 21.10 hodin. 
       Zapsala: Eva Pačesová dne 31.8.2015 
 
      ověřovatelé:  M. Vilinger………………………….. 
 
  Ing. I. Šafář……………………………..  
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
          starosta obce 


