Zápis ze setkání s občany Vyžlovky dne 20. 11.2015
Přítomni: : Ing. J. Pelikán Ph.D., Z. Morávek, Ing. I. Šafář, Mgr. S. Hrnčíř, M. Voráč,
Ing. R. Vondrovic, MUDr. J. Pečenková
občané Vyžlovky cca 43
Omluveni: M. Vilinger
Úvodní slovo pronesl starosta obce p. Pelikán. Hovořil o plánovaných investičních akcích,
především dokončení vodovodu a kanalizace, negativním stanoviskem ČZU ŠLP k intenzifikaci ČOV
je ohroženo čerpání dotace na tyto projekty. Dále vysvětlil plánované řešení nedostatku vody
v obci, obec se může připojit na rozvaděč z Mukařova. Z dotace na rekonstrukci VO obec odstoupila,
provede se pouze dílčí výměna některých svítidel a bude nutná revize celého veřejného osvětlení.
V obecních lesích opět způsobil škody kůrovec.
Vysvětlil rozhodnutí ZO vybudovat v budově obecního úřadu základní školu, resp. I. stupeň.
Obec podá žádost o dotaci na MŠMT, do školy, které má být otevřena 1. 9.2016 budou přednostně
přijímány děti z Vyžlovky a Jevan. Obecní úřad své úřadovny přestěhuje do přízemí.
P. Vondrovic podal zprávu o aukci na elektřinu, obec uspoří prostředky na VO 31%, budova úřadu
15%. Vyjmenoval další aktivity obce- obec Vyžlovka se zapojila do IRMO, Národní sítě Zdravých měst,
dále se připravuje projekt strategický plán obce (Demokracie 2.1.).
Shrnul některá opatření a aktivity obce na poli informovanosti občanů- aplikace Zmapuj to, infolinka.
Dále hovořil, že na příští rok je plánována rekonstrukce webových stránek obce.
Uvedl, že občané budou uzavírat nové smlouvy na odvádění odpadních vod do ČOV. V nejbližší době
budou distribuovány do schránek.
Účetní pí Pačesová seznámila občany s výsledkem rozpočtu r. 2015, uvedla namátkou některé příjmy
a výdaje. Zdůraznila, že příjmy obce z tzv. sdílených daní jsou v porovnání za stejné období loňského
roku o téměř 130 000,- Kč nižší. Dále vysvětlila návrh rozpočtu na r. 2016, který je v současné době
vyvěšen na úřední desce úřadu.
P. Morávek Z. podal zprávu o odpadovém hospodářství, na dvoře úřadu bylo vytvořeno sběrné
místo. Obec v rámci dotace Svazku obcí region Jih obdržela zdarma 160 ks biopopelnice, 10 ks
kompostérů a 2 kontejnery na bioodpad. Po poslední svozu budou občanům vyměněny.
Poděkoval končícím zaměstnancům obce a uvedl, že díky programu úřadu práce o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací mohla obec zaměstnat pracovníka, jehož
mzda bude hrazena z tohoto programu.
P. Pelikán a p. Hrnčíř dále hovořili o rozhodnutí obce zbudovat základní školu na Vyžlovce. Tomuto
rozhodnutí předcházela nic neřešící jednání v Kostelci n. Černými lesy. P. Hrnčíř uvedl podrobnosti o
chodu školy, družiny, stravování.
P. Pelikán ještě seznámil občany s možností vybudovat pobočku ZUŠ Music Art v obci, v úvahu by
přicházel areál koupaliště, resp. budova.
Pí Pečenková hovořila o dalším problému obce a to nepořádek v areálu drůbežárny. Na schůzce
s majitelem firmy Agro Duckling byla dohodnuta spolupráce, firma slíbila nápravu současného stavu.
Souběžně s tím probíhá správní řízení, které se týká vypuštění odpadu z porážky drůbeže na obecní
cestu vedoucí ke hřbitovu v loňském roce. P. Morávek uvedl, že cesta ke hřbitovu byla vyčištěna.
P. Šafář hovořil o činnosti SK Vyžlovka, potěšující jsou hlavně zvyšující se počty mládeže.
Bohužel obec opět nedostala dotaci na rekonstrukci areálu sportoviště, hlavně budova, sprchy a
šatny jsou ve velmi špatném stavu.

P. Hrnčíř pozval občany na kulturní akce v závěru roku- adventní dílny, rozsvícení stromečku.
Pak následovaly dotazy od občanů:
1. pí ******, p. ******* se tázali na výměnu biopopelnice a na recyklaci odpadů na dvoře úřadu
odpověď:
p. Morávek vysvětlil výměnu popelnic, na recyklaci uvedl, že obec má za zpětný odběr odměnu.
3. pí ****** měla dotaz na možné vybudování dětského hřiště v Březinkách, dále zda škola
v Kostelci bude i dále přijímat žáky z Vyžlovky a kdy se koná konkurz na ředitele školy a zda je
veřejně přístupný
odpověď:
o vybudování dětského hřiště v Březinkách obec neuvažuje, existují velmi přísné normy na
vybudování těchto staveb, ale je možné upravit prostor hřiště i s pomocí občanů a členů SK
Vyžlovka
škola v Kostelci i nadále bude přijímat žáky z Vyžlovky
konkurz proběhne v lednu a veřejnosti nepřístupný, o výsledku budou občané informováni
3. p. ******* se tázal, jak bude škola financována, z jakých zdrojů
dotaz na bio- financování a systém svozu-kontejnery
odpověď:
p. Pelikán odpověděl, že přestavba budovy bude financována z MŠMT a personál a provozní
náklady z prostředků MFČR
p. Morávek uvedl, že pořízení kontejnerů a biopopelnic je dle požadavků nového zákona o
odpadech, kdy obec musí umožnit občanům zdarma odložit bioodpad
Další dotazy se týkali inženýrských sítí, resp. dobudování ve zbývajících lokalitách obce, další dotazy
ke školství, např. stravování- bude to řešeno v některém restauračním zařízení, pí ****** jako bývalá
zastupitelka shrnula historii jednání s Městem Kostelec na toto téma, bohužel nedošlo k od té
doby žádnému posunu.
Opět padly dotazy na znečišťování cesty vedoucí ke hřbitovu, zazněla úvaha, že by obec měla podat
trestní oznámení- poškozování majetku obce.
Další dotazy se týkaly veřejného osvětlení (p. ******) a vodovodu v souvislosti s výpadkem vody
v letních měsících. Obojí zodpověděl starosta, na staré stožáry není efektivní přidávat nová svítidla
a vodovod bude posílen přivaděčem ž Mukařova resp. Želivky.
Starosta ukončil setkání ve 21.15 hodin.
Zapsala Eva Pačesová dne: 30. 11.2015.

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

