
Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 11. 5.2016.  
  
Přítomni: : Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. R. Vondrovic, Z. Morávek, M. Voráč,  
                      L. Strnadová 
Omluveni:  Ing. I. Šafář, M. Vilinger 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Svazková škola 
4. Dodatek smlouvy o školském obvodu s městem Kostelec n. Č. lesy 
5. Územní plán-veřejná zakázka 
6. Roční zpráva firmy Vodos s.r.o 
7. Veřejnoprávní smlouva s SK Vyžlovka 
8. Chodník na ulici Pražská- Štíhlická 
9. Žádost firmy Jankri s.r.o 
10. Sezona na koupališti 
11. Nájem nebytových prostor v budově OÚ 
12. Nájem nebytových prostor na koupališti 
13. Žádost o stanovení poplatku za využívání pozemku 
14. Setkání s občany-rekapitulace 
15. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé- ZO schvaluje program schůze dne 11.5.2016. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 11. 5.2016. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé:  návrh- Ing. R. Vondrovic a z. Morávek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 9 dne 11. 5.2016 -  Ing. R. Vondrovice 
    a Z. Morávka . 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 8 ze dne 27. 4.2016. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Svazková škola- starosta uvedl, že pro naši obec není přistoupení ke svazkové škole v Louňovicích  
    prioritní, spíše se obec bude orientovat na vybudování vlastní školy a na spolupráci se školou  
    v Kostelci n. Č. lesy. 
    Návrh usnesení: ZO neschvaluje přistoupení do Svazku obcí – Svazková škola Louňovice. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Dodatek Smlouvy o školském obvodu s městem Kostelec n. Č. lesy-starosta seznámil ZO  
     s návrhem Dodatku, předmětem je změna: 
     čl. IV. - úhrada investičního příspěvku na žáka ve výši 2.000,- Kč na jeden rok, příspěvek bude  
     použit na rozšíření kapacity ZŠ a rekonstrukci objektů ZŠ, neuhrazení příspěvku se považuje za  
     výpověď smlouvy o školském obvodu, 
     čl. V. – smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a výpovědní doba činí 5 let, může být vypovězena  
     k 1. 9. kalendářního roku. 
   
 



   Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení školského obvodu, který 
    se týká: 
    čl. IV. - úhrada investičního příspěvku na žáka ve výši 2.000,- Kč na jeden rok, příspěvek bude  
    použit na rozšíření kapacity ZŠ a rekonstrukci objektů ZŠ, neuhrazení příspěvku se považuje za  
    výpověď smlouvy o školském obvodu, 
    čl. V. – smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a výpovědní doba činí 5 let, může být vypovězena  
    k 1. 9. kalendářního roku. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Územní plán-veřejná zakázka-p. Vondrovic uvedl, že je nutné dobře nastavit kritéria vyhodnocení 
    nabídek na tuto veřejnou zakázku. ZO prozatím tento bod odkládá. 
    Návrh usnesení: ZO odkládá bod Územní plán-veřejná zakázka. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Roční zpráva firmy Vodos s.r.o- ZO projednalo tento bod, vzniklé dotazy zejména na ztráty, které  
    se zdají příliš vysoké, bude nutné projednat s firmou Vodos s.r.o. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Roční zprávu firmy Vodos s.r.o. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Veřejnoprávní smlouva s SK Vyžlovka-starosta uvedl, že v rozpočtu na r. 2016 byla alokována     
    částka 125.000,- Kč jako příspěvek TJ SK Vyžlovka na její činnost. Protože v závěru roku 2015 došlo 
    k podání žádosti TJ SK Vyžlovka na změnu z občanského sdružení na zapsanou společnost, nebyla  
    dosud uzavřena Veřejnoprávní smlouva mezi obcí a TJ SK Vyžlovka. Proces této změny se  
    prodlužuje a tíživá finanční situace vyžaduje poskytnutí již schváleného příspěvku, proto žádá TJ SK  
    Vyžlovka o uvolnění finančních prostředků. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a O.S. TJ SK Vyžlovka, 
    IČ: 14801108, Sportovní 172, Vyžlovka  o poskytnutí dotace na provozní náklady ve výši  
    125.000,- Kč. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Chodník na ulici Pražská- Štíhlická- starosta představil projekt, v případě získání dotace bude  
    realizován v plné verzi, v opačném případě pouze část. Další je projekt chodníku před budovou  
    obecního úřadu. Rámec projektu ZO schvaluje, detaily ještě budou upřesněny. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje koncept projektové přípravy chodníků na ulicích Pražská- Štíhlická 
    a na ulici Jevanská před obecním úřadem. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Žádost firmy Jankri s.r.o- starosta přečetl žádost a nabídku uvedené firmy resp. jejího zástupce 
     p. Hubálka, které se týkají obecní ČOV. ZO projednalo tuto nabídku. 
     Návrh usnesení: ZO nesouhlasí s návrhem  firmy Jankri s.r.o ,který se týká obecní ČOV.  
     Přesto si vyžádá odborné stanovisko k  dané problematice. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Sezona na koupališti-ZO projednalo přípravu sezony na koupališti, lístky na výběr zůstanou 
      zachovány, ceny vstupného a permanentek rovněž, odměny výběrčím budou na motivačním  
      principu s cílovou odměnou.  
      Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o přípravě sezony na koupališti. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Nájem nebytových prostor v budově OÚ- pí. Malá požádala o prodloužení smlouvy na pronájem  
       místnosti v 1. patře budovy obecního úřadu za účelem cvičení rehabilitační jógy. Stávající smlouva 
       má platnost do 30. 6.2016. 



      Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru na pronájem místnosti v 1. patře budovy  
      obecního úřadu za účelem cvičení rehabilitační jógy. 
       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
12. Nájem nebytových prostor na koupališti-  ZO tento bod neschvaluje. 
      Návrh usnesení: ZO neschvaluje bod Nájem nebytových prostor na koupališti. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
13. Žádost o stanovení poplatku za využívání pozemku-starosta přečetl žádost p. Špaka J., který  
       zastupuje i ostatní majitele pozemků v lokalitě nad lomem. Již v minulosti majitelům bylo  
       vysvětleno, že obec požaduje za připojení parcel na obecní inženýrské sítě příspěvek na řešení  
       komunálních problémů obce.  
       Návrh usnesení: ZO navrhuje vypracovat a poté zaslat p. Špakovi návrh Dohody o poskytnutí  
       příspěvku obci.  
       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
14. Setkání s občany-rekapitulace- starosta shrnul dotazy, na téma dočasného umístění sběrného  
       místa v prostoru ČOV.  Zastupitelstvo na žádost občanů, se ještě pokusí vytipovat jiná místa  
       v obci. Další dotaz se týkal provozování vodovodu, zda obec neuvažuje o vlastním provozování. 
       I toto ZO zváží. 
 
15. Různé- starosta uvedl, že navrhované úsekové měření rychlosti v obci bude řešeno dle  
       průjezdnosti silnice, v červnu by měla proběhnout prezentace této služby. 
       Pí Pečenková se dotazovala na stánek se zmrzlinou na hlavní silnici, zda má platné povolení  
       na pronájem pozemku a také poukázala na nepořádek v jeho okolí. 
 
      Starosta ukončil schůzi ve 21.35 hodin. 
 
      Zapsala: Eva Pačesová dne 16.5.2016. 
 
 
      Ověřovatelé:    Ing. R. Vondrovic…………………………….. 
 
 
       Z. Morávek………………………………………….. 
 
 
      Ing. J. Pelikán Ph.D. 
           starosta obce 
 


