
Zápis č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 20. 12.2017 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, M. Voráč, Ing. I. Šafář  
 
Omluveni: L. Strnadová, Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Smlouva o provozování ČOV a kanalizace 
4. Vyúčtování dotace SK Vyžlovka 
5. Veřejnoprávní smlouva SK Vyžlovka 
6. Nařízení vlády č.318/2017 SB. 
7. Rozpočtové opatření 
8. Rozpočet na r. 2018 
9. Rozpočet ZŠ Vyžlovka 
10. Kontrola dotace ZŠ Vyžlovka 
11. Dětské hřiště 
12. Předání majetku a provozování infrastruktury 
13. Odpady 
14. Smlouva o výpůjčce 
15. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-návrh přidat 4 body č. 11 -14. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 20. 12.2017 a přidání 4 bodů. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. I. Šafář a M. Voráč. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 24 dne20. 12.2017- Ing. I. Šafáře a M. Voráče. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO schvaluje minulý zápis. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 23 ze dne 6. 12.2017. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Smlouva o provozování ČOV a kanalizace- starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy na technicko-  
    administrativní zajištění provozu ČOV a kanalizace. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu na technicko-administrativní zajištění provozu ČOV  
    a kanalizace s firmou Voda CZ Service s.r.o. DIČ: 25969692 se sídlem v Hořenicích 45. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Vyúčtování dotace SK Vyžlovka-účetní podala zprávu o vyúčtování dotace, kterou obec poskytla  
    SK Vyžlovka  z.s.  Doklady odpovídají uzavřené veřejnoprávní smlouvě a jsou řádně označeny. 
     Vyúčtování bylo podáno ve stanoveném termínu. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje vyúčtování poskytnuté dotace SK Vyžlovka za r. 2017. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Veřejnoprávní smlouva SK Vyžlovka- starosta podal zprávu o návrhu veřejnoprávní smlouvy  
    o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v oblasti sport mezi obcí Vyžlovka a SK Vyžlovka  z.s. 
    IČ:14801108, Sportovní č. p. 172, Vyžlovka. Příspěvek na rok 2018 činí 150.000,- Kč. 
     
 



     Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  
     obce v oblasti: sport mezi obcí Vyžlovka a SK Vyžlovka  z.s.IČ:14801108, Sportovní č. p. 172,  
     Vyžlovka s ročním příspěvkem  150.000,- Kč. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Nařízení vlády č.318/2017 Sb. - účetní předložila ZO novelu zákona o výši odměn členů  
    zastupitelstev.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje po projednání výši odměn pro neuvolněné zastupitele dle přílohy  
    zápisu od 1. 1.2018. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Rozpočtové opatření- účetní vysvětlila důvody pro provedení rozpočtového opatření. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Rozpočet na r. 2018- starosta sdělil ZO, že návrh rozpočtu byl na ÚD vyvěšen od 23. 11.2017, 
    k návrhu nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné připomínky. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obec na r. 2018 jako schodkový se započtením přebytku 
    z minulých let. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Vyžlovka- starosta podal zprávu o tom, že uvedené 
   dokumenty byly vyvěšeny na stránkách obce od 4. 12.2017, vysvětlil strukturu rozpočtu-náklady  
   a výnosy.  
   Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky  
   2019- 2021 Základní školy Vyžlovka. 
   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Kontrola dotace ZŠ Vyžlovka- pí Pačesová a p. Morávek předložili ZO zápis z kontroly hospodaření  
      školské právnické osoby Základní školy Vyžlovka. Předmětem kontroly bylo hospodárné nakládání  
      s příspěvkem od obce. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje zprávu o kontrole hospodaření s příspěvkem od obce pro 
      ZŠ Vyžlovka.   
      Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 11. Dětské hřiště- starosta podal zprávu o možnosti požádat o dotaci na vybudování dětského hřiště. 
       Jednou z podmínek je existence strategického plánu rozvoje obce. Ten obec zatím nemá.  
       ZO bere na vědomí. 
      
 12. Předání majetku a provozování infrastruktury-starosta hovořil o problémech, jedná se o  
       infrastrukturu v lokalitě Na Splachu, která je v majetku Ing. ******.  Na obec se obracejí budoucí  
      majitelé nemovitostí (pozemky koupili od Ing. ******) se žádostí o napojení na kanalizaci. 
      Protože se ale jedná o cizí majetek, obec ho nemůže provozovat.  Také není možné dle sdělení  
      firmy Vodos s.r.o. napojit tuto lokalitu na obecní inženýrské sítě bez instalace měření, tak aby do  
      kanalizace neunikaly balastní vody apod. Jednání s Ing. ****** jsou nekonstruktivní a nevedou  
      k žádným řešením. Ing. ****** podmiňuje předání kanalizace do majetku obce zařazením části  
      pozemku č.p. 330/46 do územního plánu obce jako stavební pozemek. Ing. ****** dále podal  
     na KÚSK žádost o přezkum pravomocně vydaného územního rozhodnutí a stavebního povolení  
      na projekt dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV. 
      ZO rozhodlo, že obec vyčká výsledku přezkumného řízení. 
      
 



13. Odpady-p. Morávek podal zprávu o cenách likvidace odpadů. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení limitních cen některých komodit pro zrychlení VŘ  
       na likvidaci odpadů v rámci Svazku obcí Region Jih. 
       Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
14. Smlouva o výpůjčce- starosta seznámil ZO s rozsahem majetku, který by měl být předán  
      do majetku ZŠ Vyžlovka. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce majetku pro ZŠ Vyžlovka. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
15. Různé- starosta hovořil o jednání na KÚSK o veřejné autobusové dopravě, kde proběhlo setkání  
      starostů SK. Bylo dohodnuto a podepsáno memorandum o zachování stávajících cen oproti  
      navrhovanému navýšení cen požadovaného po obcích. 
 
        Další schůze se koná 17. 1.2018. 
        
       Starosta ukončil schůzi ve 22.00 hodin. 
 
 
       Zapsala: Eva Pačesová dne 29. 12.2017 
 
 
 
        Ověřovatelé: Ing. I. Šafář………………………………………….  
 
 
 
        M. Voráč…………………………………………………. 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 20. 12.2017 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 

1. program jednání dne 20. 12.2017  
 
2. ověřovatele zápisu č. 24 dne 20. 12. 2017-  Ing. I. Šafáře a M. Voráče 
 
3. zápis č. 23 dne 6. 12.2017 
 
4. smlouvu na technicko-administrativní zajištění provozu ČOV a kanalizace s firmou Voda CZ Service  
    s.r.o. DIČ: 25969692 se sídlem v Hořenicích 45 
 
5. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v oblasti: sport mezi obcí  
    Vyžlovka a SK Vyžlovka z.s., IČ:14801108, Sportovní č. p. 172, Vyžlovka s ročním příspěvkem   
    150.000,- Kč 
 
6. po projednání výši odměn pro neuvolněné zastupitele dle přílohy zápisu od 1. 1.2018 
 
7. rozpočtové opatření dle přílohy zápisu 
 
8. rozpočet obec na r. 2018 jako schodkový se započtením přebytku z minulých let 
 
9. rozpočet na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019- 2021 Základní školy Vyžlovka 
 
10. zprávu o kontrole hospodaření s příspěvkem od obce pro ZŠ Vyžlovka 
 
11. navýšení limitních cen některých komodit pro zrychlení VŘ na likvidaci odpadů v rámci Svazku  
      obcí Region Jih 
 
12. uzavření smlouvy o výpůjčce majetku pro ZŠ Vyžlovka 
 
13. vyúčtování poskytnuté dotace SK Vyžlovka za r. 2017 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 


