
Zápis č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 23. 11.2016 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář,  M. Voráč,Z. Morávek 
                   Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger 
Omluveni:  L. Strnadová 
 
Hosté: manželé ******** 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Odpady 
4. Smlouva o komplexním provozování vodovodu-dodatek 
5. Cena vodného 
6. Dotace OPŽP 
7. Dotace územní plán-MMR 
8. Vodovodní přípojky v ulici K Rybníku 
9. Příprava veřejné schůze 
10. Návrh rozpočtu na r. 2017 
11. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje navržený program. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 23. 11.2016.    
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Ověřovatelé:  návrh-M. Voráč a M. Vilinger. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 19 dne 23. 11.2016- M. Voráče a M. Vilingera.  
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO souhlasí se zněním zápisu č. 18 ze dne 9. 11.2016. 

    Návrh usnesení ZO schvaluje zápis č. 18 ze dne 9. 11.2016. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Odpady- p. Morávek podal zprávu o aukci na svoz odpadu, bude zrušena. Další cesta je výběrové 
     řízení společně s některými obcemi ze svazku obcí Region jih a Kamenicko. Hovořil o požadavku 
za Vyžlovku na vážení nádob.  
      Návrh usnesení ZO schvaluje připojení se do výběrového řízení na svoz odpadu. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Smlouva o komplexním provozování vodovodu-dodatek-starosta seznámil ZO s návrhem dodatku 
     uvedené smlouvy, jejíž platnost končí 31.12.2016. Dodatek bude vyvěšen na úřední desce úřadu 
     a poté ZO rozhodne. 
 
5. Cena vodného- starosta podal zprávu o navržené ceně vodného na rok 2017. Cena se zvyšuje o cca  
     3,- Kč za metr kubický vody, tzn. celkem 35,70 Kč/m3. 
     Návrh usnesení ZO schvaluje cenu vodného na rok 2017 ve výši 35,70 Kč za metr kubický vody. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Dotace OPŽP-starosta informoval ZO o možnosti podání žádosti o dotaci na dokončení kanalizace 
a  
     intenzifikace ČOV v nejbližší výzvě do 19. 1. 2017. ZO souhlasí. 
     Návrh usnesení ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na SFŽP z operačního programu OPŽP 



     (38. výzva) PO 1,SC1.1 aktivita 1.1.2 na dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
7. Dotace územní plán-MMR- starosta informoval ZO o možnosti požádat o dotaci z MMR 
    na pořízení ÚP obce. ZO souhlasí. 
    Návrh usnesení ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR Program 117D0510 Podpora územně  
   plánovacích dokumentací obcí pro rok 2017. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Vodovodní přípojky v ulici K Rybníku- starosta hovořil podrobně o projektu vodovodních 
přípojek, 
     které by dle plánu firmy Vodos  byly uloženy v přilehlé komunikaci. Dle mínění ZO by bylo 
     vhodnější vést přípojky přes jiný obecní pozemek, který je veden jako trvalý travní porost. 
     V současné době dojde k přesnému zaměření. ZO tento bod prozatím odkládá. 
  
9. Příprava veřejné schůze-ZO projednalo program schůze a témata. Schůze se bude konat v Hotelu  
     Praha v pátek 25.11.2016. 
 
10. Návrh rozpočtu na r. 2017- starosta a účetní podrobně vysvětlili návrh rozpočtu na r. 2017. 
     V návrhu je schodek pokryt rozpočtovým přebytkem z minulých let. Návrh bude vyvěšen na 
úřední  
     desce úřadu. 
     Návrh usnesení ZO schvaluje návrh rozpočtu na r. 2017 a jeho vyvěšení na úřední desce. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Různé- p. Šafář informoval ZO, že stavební práce na úpravě v areálu hřiště probíhají dle  
      harmonogramu, obec požádá spolu s SK Vyžlovka občany o dobrovolný dar na tuto akci. 
      P. Morávek podal zprávu, že byl osloven právník ve věci užívání obecního pozemku v lokalitě  
      drůbežárny firmou Zemědělské služby Dynín a.s. ZO bere na vědomí. 
       Manželé ******** se vyjádřili negativně k OZV o regulaci provozování hazardních her na území 
obce, v domnění, že jsou poškozeni v jejich podnikání. Zvažují sepsání petice. ZO bere na vědomí.  
  
 
 
Starosta ukončil schůzi ve 21.35 hodin. 
 
Zapsala Eva Pačesová dne 25. 11.2016. 
 
 
Ověřovatelé: M Vilinger……………………………… 
 
 

           M. Voráč…………………………………….. 
 
 
 

Ing. J. Pelikán Ph.D. 
  starosta obce  

 
 
 
 



 
 
 
 

Usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 23. 11.2016 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1. program jednání dne 23. 11.2016 
 
2. ověřovatele zápisu č. 19 dne 23. 11.2016- M. Voráče a M. Vilingera 
 
3. zápis č. 18 ze dne 9. 11.2016 
 
4. připojení se do výběrového řízení na svoz odpadu 
 
5. cenu vodného na rok 2017 ve výši 35,70 Kč za metr kubický vody 
 
6. podání žádosti o dotaci na SFŽP z operačního programu OPŽP 
     (38. výzva) PO 1,SC1.1 aktivita 1.1.2 na dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV 
 
7. podání žádosti o dotaci z MMR Program 117D0510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí  
    pro rok 2017 
 
8. návrh rozpočtu na r. 2017 a jeho vyvěšení na úřední desce 
 
 
 
 

Ing- J. Pelikán Ph.D. 
  starosta obce 

 


