
Zápis č. 22 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 22. 11.2017 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. I. Šafář, Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic, 
                   M. Voráč, M. Vilinger 
 
Omluveni: L. Strnadová  
  
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Odpady- nové zadávací podmínky VŘ 
4. OZV-odpady 
5. Rozpočtové opatření 
6.  Věcné břemeno 
7. Pronájem prostor OÚ 
8. Memorandum MAP 
9.  Návrh rozpočtu na r. 2018 
10. Provozování ČOV a kanalizace 
11. Uzemní plán 
 
1. Program a ověřovatelé- ZO schvaluje program jednání dne 22. 11. 2017. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 22. 11.2017. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Z. Morávek a M. Vilinger. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 22 dne 22. 11.2017- Z. Morávka a M. Vilingera. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO schvaluje zápis č. 21 ze dne 8. 11.2017. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 21 ze dne 8. 11.2017. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Odpady- nové zadávací podmínky VŘ-p. Morávek seznámil ZO s tím, že svozová firma FCC Říčany 
    zvýšila ceny za svoz a pytlů na separovaný odpad. P. Morávek navrhuje možnosti jako zkrácené VŘ  
    na 1 rok s jinými podmínkami a dále uvažovat o vytvoření vlastních služeb ve spolupráci se     
    Svazkem obcí Region Jih. Starosta uvedl, že by měla být studie, za jakých podmínek by se měly 
    služby budovat. 
    Návrh usnesení: Zastupitelé souhlasí s vypsáním zrychleného výběrového řízení na  
    svozovou firmu s mírnou úpravou zadávacích podmínek – limitních cen a délky tendru na jeden rok   
    s možností jednoročního prodloužení. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje požadavek vytvoření tzv. studie proveditelnosti vlastní svozové  
    služby v rámci sdružení obcí účastnících se VŘ na svozovou firmu. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. OZV-odpady-p. Morávek podal zprávu o cenách svozu, obec musí reagovat na zvýšení cen  
    svozovou firmou. Podrobně vysvětlil výpočet cen. 
    Návrh usnesení: ZO projednalo ceny za svoz a rozhodlo zaslat OZV o cenách za svozy k posouzení  
    na MV ČR. 
   Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 



5. Rozpočtové opatření- účetní padala návrh na úpravu rozpočtu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
6.  Věcné břemeno-starosta seznámil ZO se žádostí o VB na pozemcích 398/19 a 398/5 (vodovod a  
    kanalizace). Obec navrhuje jiné řešení- obec vydá souhlas s napojením na obecní sítě a dále  
    navrhuje majetkoprávní vypořádání pozemků mezi obcí a majiteli přilehlých pozemků. 
    Případné VB se bude řešit následně. 

 
7. Pronájem prostor OÚ-starosta podal zprávu, že záměr byl vyvěšen na úřední desce 6. 11.2017, 
    jedná se o pronájem prostor ve 2. patře budovy č. p. 57 za účelem cvičení jógy a pilates. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem prostor ve 2. patře budovy č. p. 57 za účelem cvičení jógy  
    a pilates  pí ********** a pí ********, na dobu neurčitou s měsíčním nájemným 500,- Kč a 3 
měsíční výpovědní lhůtou. 
   Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
8. Memorandum MAP-starosta představil „Přistoupení k Memorandu o spolupráci“ v rámci projektu  
    MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Říčany, které mj. představuje možnost čerpání  
    dotačních prostředků na školy a navrhnul memorandum schválit.  
   Návrh usnesení: ZO schvaluje přístup obce k Memorandu o spolupráci v rámci projektu MAP v ORP  
    Říčany. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
9.  Návrh rozpočtu na r. 2018- starosta podal návrh na rozpočet r. 2018 a podrobně vysvětlil  
     jednotlivé položky.  
   Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu a jeho vyvěšení na úřední desce úřadu. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
10. Provozování ČOV a kanalizace-starosta podal zprávu o tom, že stávající nájemce firma  
     Topolwater spol.s.r.o podal výpověď k 31.12.2017, proto obec osloví další firmy s nabídkou 
     na tuto službu.  

 
11. Územní plán-starosta informoval ZO, že proběhlo jednání o pozemcích v lokalitě koupaliště. 
       ZO bere na vědomí. 
 
12. Různé- p. Šafář informoval o diskotéce v hotelu Praha, která proběhla ve spolupráci SK Vyžlovka  
        a ZŠ Vyžlovka. 
 
    Starosta ukončil schůzi ve 22.20 hodin. 
    Zapsala: Eva Pačesová 28. 11.2017. 
 
     Ověřovatelé:  Z. Morávek………………………………………. 
 
 
  M. Vilinger……………………………………………. 
 
      Ing. J. Pelikán Ph.D. 
                         starosta obce 
 

 



Usnesení č. 22 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 22. 11.2017 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. program jednání dne 22. 11.2017  
 
2. ověřovatele zápisu č. 22 dne 22. 11. 2017 – Z. Morávka  a M. Vilingera 
 
3. zápis č. 21 dne 8. 11.2017 
 
4. požadavek vytvoření tzv. studie proveditelnosti vlastní svozové služby v rámci sdružení obcí  
    účastnících se VŘ na svozovou firmu 
 
5. rozpočtové opatření dle přílohy zápisu 
 
6. pronájem prostor ve 2. patře budovy č. p. 57 za účelem cvičení jógy a pilates  pí ****** a pí ***** 
na dobu neurčitou s měsíčním nájemným 500,- Kč a 3 měsíční výpovědní lhůtou 
 
7. přístup obce k Memorandu o spolupráci v rámci projektu MAP v ORP Říčany 
 
8. návrh rozpočtu a jeho vyvěšení na úřední desce úřadu 
 
Zastupitelstvo souhlasí: 
 
1. s vypsáním zrychleného výběrového řízení na svozovou firmu s mírnou úpravou zadávacích  
     podmínek – limitních cen a délky tendru na jeden rok s možností jednoročního prodloužení 
 
Zastupitelstvo projednalo: 
 
1. ceny za svoz a rozhodlo zaslat OZV o cenách za svozy k posouzení na MV ČR 
 
      
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
       starosta obce 
 
 
 

 


