
Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 17. 1.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic, 
                   M. Voráč, M. Vilinger, Ing. I. Šafář 
 
Omluveni: L. Strnadová 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Provozování ČOV a kanalizace 
4. Smlouva o dílo rekonstrukce hřbitova 
5. Pasport komunikací 
6. Odpady 
7. Příkazní smlouvy VIS HK 
8. Pronájem prostor na koupališti 
9. Pronájem v budově č. p. 57 
10. Termíny schůzí 
11. Přehled kulturních akcí 
12. Smlouva o smlouvě budoucí VB 
13. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje přidání bodu Smlouva o smlouvě budoucí VB na program dne  
     17.1.2018. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 17.1.2018. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- M. Vilinger a Ing. R. Vondrovic. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 1 dne 17. Z.1.2018 M. Vilingera   
    a Ing. R. Vondrovice. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 24 ze dne 20.12.2017. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 24 ze dne 20.12.2017. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 

3. Provozování ČOV a kanalizace- p. Morávek informoval o tom, že proběhlo předání ČOV 
     firmou Topolwater firmě Voda CZ, došlo k úpravě opatření ohledně zajištění kontroly návozu  
     odpadních vod fekálními vozy do ČOV. 
    Z informací provozovatele kanalizace Voda CZ dále vyplývá potřeba vybudování předávacího místa    
    v bodě napojení kanalizace pana ******/firmy Payco na obecní část kanalizace. 
 
4. Smlouva o dílo rekonstrukce hřbitova- pan Vondrovic a Voráč seznámili ZO s návrhem smlouvy. 
    Smlouva bude ještě upravována. 
 
5. Pasport komunikací-starosta podal zprávu o připravovaném pasportu, zastupitelé by měli 
    materiály zkontrolovat. 
 
6. Odpady - ZO vyhodnotí nový systém svozu separovaného odpadu až po delší době. Nyní je  
    na závěry ještě brzo. 
 
 
7. Příkazní smlouvy VIS HK-starosta podal zprávu o příkazních smlouvách č. 111/17, 112/17 a 



     113/17 na zabezpečení inženýrské činnosti na stavbu Vyžlovka-dokončení kanalizace včetně 
     Intenzifikace ČOV s firmou VIS spol.s.r.o Hradec Králové, IČ:48153362. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje příkazní smlouvy č. 111/17, 112/17 a 113/17 na zabezpečení  
     inženýrské činnosti na stavbu Vyžlovka-dokončení kanalizace včetně Intenzifikace ČOV s firmou 
     VIS spol.s.r.o Hradec Králové, IČ:48153362. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Pronájem prostor na koupališti- záměr na pronájem byl na úřední desce vyvěšen po dobu  
     15 dnů.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem prostor v přízemí budovy restaurace panu ****** a sl. 
****** od 1.2. 2018 na dobu neurčitou  
     s výpovědní dobou 1 měsíc a s nájemným 500,- Kč měsíčně.  
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem prostor v přízemí budovy na koupališti v prostoru   
     bývalého prodeje zmrzliny panu ****** na dobu neurčitou od 
     1. 2.2018 s výpovědní dobou 1 měsíc a s nájemným 500,- Kč měsíčně. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Pronájem v budově č. p. 57- záměr na pronájem byl na úřední desce vyvěšen po dobu  
     15 dnů.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem prostor ve druhém podlaží budovy č.p.57 Na Návsi 
    Základní umělecké škole Music Art IČ:4711442  na dobu určitou do 30. 6.2018. Smlouva bude  
    uzavřena po schválení zřizovatelem školy, nájemné bude stanoveno také poté. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Termíny schůzí - ZO projednalo harmonogram schůzí v r. 2018. 
       ZO souhlasí.    
 

11. Přehled kulturních akcí - pí Pačesová seznámila ZO s návrhem kulturních akcí na r. 2018, jedná se  
      především o tradiční akce, ale uvažuje se i o dalších. ZO bere na vědomí.  
 

12. Smlouva o smlouvě budoucí VB- starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí 
       na zřízení věcného břemene na pozemku obce č. p.   330/43.    
       Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na  
       pozemku obce č. p. 330/43 s firmou ČEZ Distribuce a.s. Děčín, IČ: 24729035 na dobu neurčitou   
       ve výši 10.800,- + DPH v zákonné výši. 
       Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
13. Různé- starosta hovořil o tom, že se zúčastnil slavnostního otevření kontejnerové školy 
       v Kostelci nad Č. lesy, která bude mít kapacitu až 120 míst. Uvažuje se i o stavbě další školy 
        v lokalitě na „Americe“.  
       Dále hovořil o schůzce s p. ******, kde se jedná o pozemky v lokalitě na koupališti. 
       Starosta ukončil schůzi ve 21.0 hodin. 
       Zapsala: Eva Pačesová dne 26. 1.2018 
 
        Ověřovatelé:   M. Vilinger………………………………… 
 
 
                                   Ing.R .Vondrovic……………………………….. 
     
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce  


