
Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 15.4.2015 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, Bc. R. Vondrovic, Z. Morávek, 
                   Vilinger, M. Voráč, Ing. I. Šafář, Mgr. S. Hrnčíř 
 
 
Program jednání: 
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Polomy v obecním lese 
4. Majetkoprávní vypořádání pozemků 
5. OZV o odpadech 
6. Zákon č. 106/1999 Sb.+ správní agendy obce 
7. Přezkoumání hospodaření obce 
8. Účetní závěrka obce 
9. Příprava setkání s občany 
10. Dopravní situace na silnici č. I/2 
11. Smlouva o dílo s firmou VIS spol. s r.o. Hradec Králové 
12. Koncert slupiny Tři sestry 
 13. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé- návrh přidat body č. 10, 11 a 12. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program a přidání bodů č. 10,11 a 12 na program jednání  
    dne 15. 4.2015.  
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- M. Vilinger a M. Voráč. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu š. 8 dne 15.4.2015 M. Vilingera a M. Voráče. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 7 ze dne 1. 4.2015.  
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Polomy v obecním lese- starosta seznámil ZO, že vlivem silného větru došlo k dalším škodám  
     v obecním lese.  Bude jednat s ČZU ŠLP o těžbě a také bude třeba les následně obnovit. 
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o škodách v obecním lese, bude jednat  
    s ČZU ŠLP o těžbě a také bude třeba les následně obnovit. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Majetkoprávní vypořádání pozemků- p. Morávek seznámil ZO se žádostí nových majitelů  
     nemovitosti č. 65, při koupi zjistili, že část jejich nemovitosti stojí na pozemku obce, žádají  
      obec o odkoupení této části. ZO schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku č. k. 
      464/3, z kterého je geometrickým plánem vyčleněn pozemek č. k. 464/22( 5 m²) a 
      č. k. st. 867 ( 9m²). Manželé ******** žádají o odprodej 14 m² pozemek č. k. st. 867. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku č. k.464/3, z kterého je  
      geometrickým plánem vyčleněn pozemek č. k. 464/22( 5 m²) a. č. k. st. 867 ( 9m²). 
      Manželé ********* žádají o odprodej 14 m² pozemek č. k. st. 867. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 



 
5. OZV o odpadech- p. Vondrovic přestavil ZO novou OZV o odpadech, která byla schválena odborem 
     dozoru a kontroly MV ČR. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2/2015,kterou se ruší OZV  
     č.1/2015. OZV řeší likvidaci komunálního odpadu, bioodpad a ostatních komodit, dle platné 
     legislativy. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
     třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na  
     území obce Vyžlovka. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Zákon č. 106/1999 Sb.+ správní agendy obce- p. Pačesová prezentovala ZO , jaké agendy obecní 
     úřad zpracovává v samostatné, či přenesené působnosti. Zákon č.106/1999 Sb. o svobodném  
     přístupu k informacím je na stránkách obce a na úřední desce úřadu zpracován, občan je podrobně  
     seznámen s chodem úřadu, agendami, najde vše přehledně zpracované. 
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu p. Pačesové o správních agendách úřadu a o odkazu 
     na úřední desce , který se týká zákona č.106/1999 Sb.. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Přezkoumání hospodaření obce- starosta podal zprávu o tom, že 10.4.2015 proběhlo na obecním  
    úřadě přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Středočeského kraje.  
    Byly zjištěny chyby: 
     1. územní celek nedodržel postup tvorby opravných položek k pohledávkám k účtu 311 
     2. ZO nerozhodlo o úkonu spadajícím do jeho vyhrazené působnosti-nebyla stanovena výše 
     odměn předsedům výborů a komisí a měsíční odměna neuvolněnému členu zastupitelstva 
     byla vyplácena ve vyšší než maximální výši v období od 6. 11.-19. 11.2014 
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o přezkoumání hospodaření obce za r.2014. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje nápravná opatření: 
      1. postup tvorby opravných položek- chyba byla napravena opravným dokladem v účetnictví 
      obce za měsíc březen 2015, ZO přijalo systémové opatření, že o opravných položkách bude    
      účtováno k 31.12.2015, 
      2. ZO rozhodlo, že k pochybení došlo vlivem administrativní chyby a protože se jedná 
      o zanedbatelnou částku, ZO upouští od vrácení částky a zároveň schvaluje opatření 
      k zamezení dalších pochybení a to důslednou kontrolou finančním výborem obce 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Účetní závěrka obce-účetní předložila ZO finanční a majetkové výkazy za rok 2014 a seznámila 
     ZO s výsledkem hospodaření obce za účetní období r. 2014. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje po projednání účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření   
     obce za účetní období r. 2013 sestavenou ke dni 31. 12.2014. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Příprava setkání s občany- starosta uvedl, že budou připraveny letáčky pro roznos do schránek. 
    Zastupitelé budou hovořit o uplynulém období a především zodpovídat dotazy občanů.  
    Bude zajištěno i malé pohoštění. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o přípravě akce setkání s občany. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 
 
 
 



 
10. Dopravní situace na silnici I/2- starosta podal zprávu o nabídce města Říčany na zlepšení  
      bezpečnosti v obci na hlavní silnici, Říčany nabízí možnost měření rychlosti, vyžaduje to splnění    
      určitých podmínek. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje spolupráci s městem Říčany při zvyšování bezpečnosti na hlavní  
      silnici I/2. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Smlouva o dílo s firmou VIS spol. s r.o.  Hradec Králové- starosta předložil ZO návrh smlouvy, 
       protože nejsou vyjasněny některé skutečnosti ZO tento bod odkládá. 
      Návrh usnesení: ZO odkládá bod č. 11 smlouva o dílo s firmou VIS spol. s r.o.  Hradec Králové. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. Koncert slupiny Tři sestry- p. Morávek seznámil ZO s konečnou podobou smlouvy o pronájmu  
       areálu koupaliště obchodní společnosti Krakonošovo s.r.o., Podolská 496/124, 147 00 Praha 4 
       v letech 2015-2018, vždy jeden předem určený den na konci sezony na koupališti. 
 
13. Různé- starosta seznámil ZO, s tím, že požádal firmu Ropid o změnu jízdního řádu, tak aby 
      na sebe navazovaly spoje metra a linek PID, především ve večerních hodinách. 
       Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o žádosti firmě Ropid o změnu jízdního řádu,  
       tak aby na sebe navazovaly spoje metra a linek PID, především ve večerních hodinách. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
     Starosta ukončil jednání ve 21.55 hodin. 
     Zapsala Eva Pačesová dne 20.4.2015. 
 
 
 
 
 
       ověřovatelé:  M. Voráč…………………………………. 
 
 
                   M. Vilinger…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán, Ph.D. 
         starosta obce 
 
 
 
     
 
 
 
 
 


