
Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 27. 4.2016 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. R. Vondrovic, Z. Morávek, M. Vilinger,  
                  M. Voráč, Ing. I. Šafář 
Omluveni: L. Strnadová 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Přezkoumání hospodaření obce za r. 2015 
4. Účetní závěrka za r. 2015 
5. Rozpočtové opatření 
6. Návrh závěrečného účtu obce za r. 2015 
7. Nákup zahradní techniky 
8. Dohoda o partnerství k projektu úprava povodí Jevanského potoka 
9. Aktualizace povodňového plánu 
10. Základní škola 
11. Školství 
12. Územní plán-veřejná zakázka 
13. Smlouva o vzájemné spolupráci Obcí SORJ v odpadovém hospodářství 
14. Odpady 
15. Příprava setkání s občany 
16. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé- ZO schvaluje program schůze dne 27. 4.2016. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 27 4.2016. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Ověřovatelé:  návrh- MUDr. J. Pečenková a M. Vilinger. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 8 dne 27. 4.2016 - MUDr. J. Pečenkovou 
     a M. Vilingera. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 6 ze dne 13. 4.2016. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Přezkoumání hospodaření obce za r. 2015- starosta seznámil ZO s výsledkem Přezkoumání  
     hospodaření obce za r. 2015 Krajským úřadem Středočeského kraje, nebyly zjištěny chyby  
     a nedostatky. Zároveň navrhl odměnu pro účetní vy výši 3.000,- Kč v souvislosti s tímto výsledkem. 
     Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí zprávu starosty o výsledku Přezkoumání hospodaření obce  
     za r. 2015 Krajským úřadem Středočeského kraje. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje odměnu pro účetní ve výši 3.000,- Kč. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Účetní závěrka za r. 2015- účetní předložila ZO finanční a majetkové výkazy za r. 2015 a seznámila  
     ZO s výsledkem hospodaření obce za účetní období r. 2015. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje po projednání účetní závěrku obce, včetně výsledku hospodaření  
     obce za účetní období r. 2015, sestavenou ke dni 31. 12.2015.  
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 



 
5. Rozpočtové opatření-účetní vysvětlila nutnost provést úpravu rozpočtu, jedná se především 
    Návrh usnesení:  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Návrh závěrečného účtu obce za r. 2015- účetní předložila ZO vypracovaný návrh závěrečného  
    účtu obce za r.2015. 
    Návrh usnesení:  ZO schvaluje vyvěšení návrhu závěrečného účtu obce za r.2015 na úřední desce. 
    Na pevné desce bude vyvěšena zkrácená verze a na webových stránkách plná verze včetně  
    inventarizační zprávy, výkazů a zprávy o Přezkoumání hospodaření obce za r. 2015 Krajským  
    úřadem Středočeského kraje. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Nákup zahradní techniky- starosta uvedl, že došlo k odcizení zahradního traktoru na sekání trávy. 
     Protože by byla ohrožena sezona na fotbalovém hřišti, bylo nutné neprodleně zakoupit nový 
     traktor. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje výjimku VS č.1/2016 o Metodice zadávání veřejných zakázek. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Dohoda o partnerství k projektu úprava povodí Jevanského potoka - starosta hovořil o možnosti  
     účasti obce na přípravě komplexního projektu, který organizuje Posázaví o.p.s. Jedná se o analýzu    
     odtokových poměrů včetně návrhu možných protipovodňových opatření zahrnující i povodí  
     Jevanského potoka. Předmětem jsou i drobné vodní stavby, které pomáhají při povodních. 
     Na předchozích ústních jednáních mezi starostou a organizátory projektu byly navrženy některé  
     koncepty vodních děl na Vyžlovském katastru, které byly poté zapracovány do celého návrhu  
     projektu. Projekt například dále řeší zachování a rekultivaci památek vodních staveb na  
     Jevanském potoce. Starosta sdělil, že by bylo vhodné se k tomuto projektu připojit. Příspěvek na  
     tuto projektovou přípravu činí pro obec Vyžlovka 15 000,-Kč. Další tematicky související aktivitou  
     je vybudování varovného systému, který by sloužil okolním obcím na dolním toku Jevanského  
     potoka, a kterou organizuje pan Doc. Zeman z Hradce ve spolupráci s obcemi na Jevanském  
     potoce. Na Vyžlovském katastru by se jednalo pouze o instalaci srážkoměrů, hladinových snímačů  
     a techniky pro přenos dat.  
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje přistoupení k Dohodě o partnerství k projektu návrhu     
     protipovodňových opatření v povodí Sázavy.  
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje účasti obce na vybudování varovného systému na Jevanském  
     potoce ve smyslu možnosti umístění potřebných snímačů a techniky pro přenos dat navrhovaného  
     varovného systém na dohodnutá místa. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Aktualizace povodňového plánu-starosta uvedl, že je nutné tento plán aktualizovat  
    a přinejmenším zvolit předsedu a místopředsedu protipovodňové komise. Návrh- předseda: 
    p. Pelikán J., místopředseda: p. Morávek Z. 
    Návrh usnesení:  ZO schvaluje předsedu a místopředsedu protipovodňové komise- p. Pelikána J. 
    a p. Morávka Z. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Základní škola-starosta seznámil ZO s tím, že obec neobdržela dotaci na vybudování výukových 
     kapacit v obci Vyžlovka. Dále uvedl, že přípravné práce na rekonstrukci budovy OÚ pokračují. 
     Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí zprávu starosty o tom, že obec neobdržela dotaci na  
     vybudování výukových kapacit v obci Vyžlovka a o pokračujících pracích na rekonstrukci budovy  
     OÚ. 



     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Školství- starosta podal zprávu o schůzce v Louňovicích a v Kostelci n. Č. lesy, které se týkali 
       základního školství. Louňovice hodlají budovat svazkovou školu. Kostelec uvažuje o otevření  
       původní školy v Olešce, patřila by pod školu kosteleckou. Budou nutné opravy této budovy  
       v Olešce. Kostelec by požadoval investiční příspěvek na žáky od okolních obcí ve výši 2.000,-Kč. 
       Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí zprávu starosty o schůzkách o základním školství. 
       Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. Územní plán-veřejná zakázka- starosta uvedl, že je již nutné vyhlásit veřejnou zakázku  
      na dodavatele územního plánu obce. 
      Návrh usnesení:  ZO schvaluje vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele územního plánu obce. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
13. Smlouva o vzájemné spolupráci Obcí SORJ v odpadovém hospodářství-p. Morávek vysvětlil proč     
       je nutné revokovat usnesení z 5. 8.2015. Jedná se přesnou formulaci usnesení. 
       Návrh usnesení:  ZO schvaluje přistoupení obce Vyžlovka do Svazku obcí Region Jih a souhlasí    
      s obsahem stanov Svazku obcí Region Jih. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
14. Odpady-. Morávek podal zprávu o výsledku aukce na svoz odpadu, zvítězila firma FCC ČR s.r.o, 
      byla jen jedna nabídka, Marius Pedersen nabídku nepodal, obě firmy podaly stížnost. 
      V nejbližší době bude schůzka účastníků aukce, kde by se mělo rozhodnout o dalším postupu. 
      Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o výsledku aukce na svoz odpadu. 
       Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
15. Příprava setkání s občany-  ZO jednalo o přípravě setkání v Hotelu Praha, které se uskuteční 
       29. 4.2016.  
 
16. Různé- p. Šafář podal zprávu o úpravě dětského koutku na hřišti, celková cena by měla být 
       cca 40.000,- Kč. Starosta hovořil o problému nefunkčního propustku na Staré cestě, bude 
       nutné ho vyčistit, cena se pohybuje okolo 200.000,- Kč. 
       Starosta ukončil schůzi ve 21.35 hodin. 
 
         
       Zapsala: Eva Pačesová 5. 5. 2016 
 
 
 
     Ověřovatelé:  MUDr. J. Pečenková……………………………… 
 
 
                  M. Vilinger……………………………………………… 
 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
                       starosta obce 


