
Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 12. 10.2016 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář,  M. Voráč,Z. Morávek 
 
 
Omluveni:  L. Strnadová, M. Vilinger, Ing. R. Vondrovic 

 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Veřejná zakázka-rekonstrukce kabin na hřišti – vyhodnocení 
4. Podání žádosti o dotaci MŠMT 
5. Školství 
6. VO  Březinky 
7. Smlouva – zadávací dokumentace VIS HK 
8. Koupaliště 
9. Zimní údržba 
10. Kompostéry-výpůjčka 
11. OZV o místním poplatku ze psů 
12. Rozpočtové opatření 
13. Přezkoumání hospodaření za r. 2016 
14. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.053/15 
15. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé program- návrh přidat bod Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.053/15. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 12. 10.2016 a přidání bodu Dodatek č.1 
    Smlouvy o dílo č.053/15. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé:  návrh- Z. Morávek a M. Voráč. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 16 dne 12. 10.2016- Z. Morávka a M. Voráče. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 15 ze dne 14. 9.2016. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Veřejná zakázka-rekonstrukce kabin na hřišti – vyhodnocení-p. Voráč seznámil ZO s výsledkem  
     výběrového řízení na veřejnou zakázku rekonstrukce kabin na hřišti. 
     Hodnotící komise předložila ZO k rozhodnutí nabídky uchazečů. Hodnotící kritéria byla nejnižší 
     nabídková cena, dále předložení požadovaných dokladů a splnění kvalifikace . 
     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 ABP Consulting, a.s. se sídlem Thámova 21/34,  
     186 00 Praha 8, IČ: 15268446 s nabídkovou cenou  1.260.350,-Kč bez DPH. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 
 
 



 
4. Podání žádosti o dotaci MŠMT- starosta uvedl, že do konce října běží čas na podání žádosti 
    o dotaci na rekonstrukci budovy OÚ na základní školu. Obec již má stavební povolení, proto je 
situace 
    již příznivější. Dále uvedl, že žádost má větší šanci na úspěch, když se obec přihlásí k většímu 
    podílu financování z vlastních zdrojů (80% dotace a 20% obec). 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt z programu 133 310  
    a závazkem spolufinancování v minimální 20 % výši povinné spoluúčasti z celkových nákladů  
    akce/projektu. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Školství-starosta uvedl, že se zúčastnil schůzky o školství v Kostelci n. Č. lesy. Uvažuje se  
     o znovuotevření školy v Olešce. ZO bere na vědomí. 
 
6. VO  Březinky-starosta seznámil ZO s tím, že se již připravují výkopové práce na akci rozšíření 
     veřejného osvětlení v oblasti Březinek. ZO bere na vědomí. 
 
7. Smlouva – zadávací dokumentace VIS HK-starosta seznámil ZO se zněním uvedené smlouvy. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu na vypracování zadávací dokumentace na Vodovod 
     a kanalizaci Vyžlovka včetně výkazu výměr dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Koupaliště-starosta uvedl, že nájem bytu na koupališti byl ukončen se stávajícími nájemci dohodou  
     k 30. 9.2016 a byt byl předán. Zároveň konstatoval, že je ve velmi špatném stavu, bude zapotřebí  
     rekonstrukce. Dál hovořil o tom, že je nutné přemýšlet o dalším využití areálu- smlouva na nájem 
     končí 31. 3.2017. ZO bere na vědomí. 
 
9. Zimní údržba- p. Morávek uvedl, že zimní údržbu bude zajišťovat p. Zima F. a bude s ním uzavřena 
     smlouva na další rok. ZO bere na vědomí. 
 
10. Kompostéry-výpůjčka- p. Morávek podal zprávu o tom, že je připraveno 10 kompostérů, které  
       budou dány občanům do výpůjčky, smlouva bude obdobná jako u biopopelnic. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje znění smlouvy o výpůjčce na kompostéry. 
      Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. OZV o místním poplatku ze psů- tento bod byl odložen. 
 
12. Rozpočtové opatření- účetní a správce rozpočtu předložila návrh rozpočtového opatření. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy zápisu. 
       Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
13. Přezkoumání hospodaření za r. 2016- starosta a účetní podali zprávu o výsledku dílčího 
       přezkoumání hospodaření za r. 2016. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.  
       ZO bylo seznámeno a bere na vědomí zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za 
       r. 2016. 
       V této souvislosti navrhl starosta odměnu účetní ve výši 3.000,- Kč. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu ve výši 3.000,- Kč pro účetní obce v souvislosti  
       s výsledkem přezkoumání hospodaření. 
       Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 
 



 
 
14. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.053/15- starosta podal zprávu o tom, že vzhledem ke změně  
       projektové dokumentace na intenzifikaci ČOV(rozšíření koncepce řešení ČOV) je potřeba  
      částku za toto plnění navýšit o 25.000,- Kč. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.053/15 a navýšení částky za toto  
       plnění o 25.000,- Kč.                 
       Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
15. Různé-ZO hovořilo o termínech akcí v závěru roku. 
 
      Starosta ukončil schůzi ve 21.15 hodin. 
       Zapsala: Eva Pačesová dne 19. 10.2016. 
 
       
        Ověřovatelé: M: Voráč……………………………………….. 
 
                       Z. Morávek………………………………………….. 
 
 
 
     
 
          Ing. J. Pelikán Ph.D.  
                 starosta obce 
 


