
Zápis   č.   20   ze   zasedání   zastupitelstva   obce   Vyžlovka   dne   25.   10.   2017 
 
Přítomni:    Ing.   J.   Pelikán,   Ph.D.,   MUDr.   J.   Pečenková,   Ing.   I.   Šafář,   Z.   Morávek   ,Ing.   R.   Vondrovic, 
                                                         M.   Voráč 
Om l uveni:     L.   Strnadová,   M.   Vilinger 
  
Hosté:    p.   ******** 
 
Program   jednání:  
1.   Program   a   ověřovatelé 
2.   Kontrola   minulého   zápisu 
3.   Žádost   manželů    ******** 
4.   Rozpočtové   opatření 
5.   Žádosti   o   konání   svateb 
6.   Žádost   p. ******** 
7.   ÚP-   námitky   a   připomínky 
8.   Různé 
 
1.   Program   a   ověřovatelé- návrh   přidání   2   bodů     ZO   schvaluje. 
                Návrh   usnesení:    ZO   schvaluje   program   jednání   dne   25.   10.2017   a   přidání   2   bodů. 
            Hlasování:   pro   6,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 
            Ověřovatelé :   návrh-   MUDr.   J.   Pečenková   a   Ing.   I.   Šafář. 
            Návrh   usnesení:    ZO   schvaluje   ověřovatele   zápisu   č.   20   dne   25.   10.2017-   MUDr.   J.   Pečenkovou 
            a   Ing.   I.   Šafáře.  
            Hlasování:   pro   6,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 
 
2.   Kontrola   minulého   zápisu-    ZO   schvaluje   zápis   č.   19   ze   dne   11.   10.2017. 
             Návrh   usnesení :   ZO   schvaluje   zápis   č.   19   ze   dne   11.   10.2017. 
            Hlasování:   pro   6,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 
 
3.   Žádost   manželů    ******** -    p.   Vondrovic   přečetl   uvedenou   žádost.   ZO   se   shodlo   na   tom,   že  
            lokalita   v okolí   koupaliště   nebude   otevřena   pro   komerční   účely,   proza�m   nelze   činit   další   kroky. 
            Manželům   ********   bude   sděleno,   že   les   v této   lokalitě   bude   zachován.   ZO   bere   na   vědomí. 
 
4.   Rozpočtové   opatření- účetní   předložila   ZO   návrh   rozpočtového   opatření.   ZO   schvaluje. 
             Návrh   usnesení :   ZO   schvaluje   rozpočtové   opatření   č.   7   dle   přílohy   zápisu. 
                Hlasování:   pro   6,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 
 
5.   Žádosti   o   konání   svateb-    starosta   uvedl,   že   jsou   evidovány   žádos�   na   příš�   rok.   Je   třeba   upřesnit  
            podmínky.   ZO   stanovilo   cenu   a   termín   mimo   sezonu   na   koupališ�. 
             Návrh   usnesení :   ZO   schvaluje   podmínky,   za   kterých   se   bude   pronajímat   areál   koupaliště   za   účelem 
            konání   svateb.   Cena   je   8.000,-   Kč   bez   DPH   a   v termínech   mimo   sezonu. 
             Hlasování:   pro   6,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 
 
6.   Žádost   p. ********p.   ********   seznámil   ZO   podrobně   s akcí,   která   se   má   konat   v září   2018. 
               Jedná   se   o   celorepublikové   kolo   Závodu   vlčat   a   světlušek   2018   v areálu   koupaliště   Vyžlovka   a   okolí. 
               ZO   nemá   námitek   a   vyjadřuje   předběžně   svůj   souhlas.   Přesné   podmínky   pronájmu   budou  
               dojednány   příš�   rok. 
                Návrh   usnesení :   ZO   schvaluje   pronájem   areálu   koupaliště   v září   r.   2018   pro   konání  
               celorepublikového   kola   Závodu   vlčat   a   světlušek.   Podmínky   pronájmu   budou   upřesněny. 
               Hlasování:   pro   6,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 



7.   ÚP-   námitky   a   připomínky-    starosta   seznámil   ZO   s podanými   připomínkami   od   občanů. 
            ZO   se   vyjádřilo   k lokalitě   v okolí   koupaliště,   kde   pozemky   chce   zachovat   jako   lesní. 
             Návrh   usnesení :   ZO   schvaluje   zachování   pozemků   v okolí   koupaliště   jako   lesní   i   v návrhu   nového  
            ÚP. 
            Hlasování:   pro   6,   pro�   0,   zdržel   se   0.    Schváleno. 
 
8.   Různé- p.   Šafář   zmínil   akci,   kterou   pořádá   SK   spolu   se   základní   školou   -diskotéku   v Hotelu   Praha.  
 
 
         Starosta   ukončil   schůzi   ve   21.00   hodin. 
 
      Zapsala:   Eva   Pačesová   dne   3.   11.2017 
 
 
      Ověřovatelé:   MUDr.   J.   Pečenková………………………………………… 
 
 

                                 Ing.   I.   Šafář………………………………………………………… 
 
 
 
 

Ing.   J.   Pelikán   Ph.D. 
            starosta   obce  

 


