
Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 14. 9.2016 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář,  M. Voráč,M. Vilinger 
      Ing. R. Vondrovic 
 
Omluveni:  L. Strnadová, Z. Morávek 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Vyhodnocení-Veřejná zakázka-zadávací dokumentace vodovod a kanalizace 
4. Veřejná zakázka-rekonstrukce kabin na hřišti 
5. Koupě pozemku 
6. Příprava výstavby chodníku v ulici Pražská 
7. Žádost manželů ******* 
8. Zhodnocení sezony na koupališti 
9. OZV o nočním klidu 
10. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé- program- návrh přidat bod OZV o nočním klidu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 14. 9.2016 a přidání bodu OZV o nočním klidu. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé:  návrh- Ing. R. Vondrovic a M. Vilinger. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 15 dne 14. 9.2016- Ing. R. Vondrovice 
    a M. Vilingera.  
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 14 ze dne 31. 8.2016. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Vyhodnocení-Veřejná zakázka-zadávací dokumentace vodovod a kanalizace-pí Pečenková  
     seznámila ZO s vyhodnocením této veřejné zakázky. 
     Hodnotící komise předložila ZO k rozhodnutí nabídky uchazečů. Hodnotící kritéria byla cena bez  
     DPH. 
     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 VIS- Vodohospodářsko-inženýrské služby ,  
     spol.s.r.o.,, se sídlem Na Střezině 1079, 500 03 Hradec králové, IČ:48153362 s nabídkovou cenou  
      128.000,-Kč bez DPH. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Veřejná zakázka-rekonstrukce kabin na hřišti- ZO rozhodlo o vyhlášení této zakázky. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje určení Ing. J. Pelikána Ph.D. jako kontrolního orgánu  
     pro veřejnou zakázku malého rozsahu na předmět zakázky: Stavební úpravy a přístavba objektu-  
     sportovní kabiny a bytová jednotka č.p.172, Vyžlovka. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Hodnotící komise: návrh M. Voráč, MUDR. J. Pečenková a Ing. I. Šafář.  
   Otevření nabídek této veřejné zakázky proběhne 6. 10.2016 v 18.00 hodin v budově obecního  



    úřadu. Vyhodnocení nabídek proběhne dne 12. 10.2016 v 18:00 h.    
    Návrh usnesení: ZO schvaluje složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na    
    předmět zakázky: Stavební úpravy a přístavba objektu- sportovní kabiny a bytová jednotka č.p.172,  
    Vyžlovka.  
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Koupě pozemku- ZO projednalo dodatek kupní smlouvy na pozemek  p.č. st. 49/1, jehož součástí je   
     budova č. p. 1 a p.č. 376 v k.ú. Vyžlovka. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek kupní smlouvy na pozemek  p.č. st. 49/1, jehož součástí je   
     budova č. p. 1 a p.č. 376 v k.ú. Vyžlovka. Dodatek je přílohou zápisu.     
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Příprava výstavby chodníku v ulici Pražská- starosta uvedl, že jednání o přípravě projektu  
    pokračují. ŘSD požaduje od obce prohlášení, že chodník bude po dokončení předán do majetku  
    obce. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje záměr převodu pozemku pod budoucím chodníkem na ulici Pražská 
    do majetku obce po jeho dokončení. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Žádost manželů *******-starosta seznámil ZO s opětovnou žádostí manželů ******* 
    o vyjádření, zda bude obec stavět vodovod a kanalizaci na jejich pozemcích v lokalitě K Hájovně  
    v souvislosti s vydaným stavebním povolením č.j. 311/2007/OvÚ-00394 ze dne 14.3.2007 a č.j. 
   312/2007/OVÚ-00394ze dne 14. 3.2007.     
    Návrh usnesení: ZO prohlašuje, že nebude otevírat stavební povolení č. j. 311/2007/OVÚ-00394 ze  
    dne 14. 3.2007 a č. j. 312/2007/OVÚ-00394ze dne 14. 3.2007, které bylo ze strany obce  
    uzavřeno kolaudačním rozhodnutím a nebude pokračovat ve stavbě vodovodu a kanalizace  
    na pozemcích manželů ******* v lokalitě K Hájovně. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Zhodnocení sezony na koupališti- starosta hovořil o výběru ze vstupného, které činilo 
     cca 200.000,- Kč a o dalších příjmech z pronájmu areálu. Tyto finanční prostředky budou použity  
     na opravy. Zároveň informoval ZO, že končí pronájem bytu a restaurace a je potřeba řešit další  
     využití areálu. ZO bere na vědomí. 
 
9. OZV o nočním klidu- p. Vondrovic představil návrh OZV, dle novely zákona o přestupcích účinné  
    od 1. 10.2016, která mění formu stanovování výjimek z doby nočního klidu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh OZV o nočním klidu. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Různé-p. Voráč seznámil ZO s tím, že je již územní rozhodnutí na rozšíření VO v lokalitě Březinky. 
 
      Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin. 
      Zapsala: Eva Pačesová dne 23.9.2016. 
 
 
      Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic………………………………. 
 
 
     M. Vilinger…………………………………………. 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
                     starosta obce 


