
Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 14. 2.2018 

 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic, 
                    M. Vilinger, Ing. I. Šafář, M. Perčina 
 
Omluveni: L. Strnadová 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Slib zastupitele 
4. Pasport komunikací 
5. Koupě pozemku 
6. Smlouva o dílo rekonstrukce hřbitova 
7. Volba předsedy kontrolního výboru 
8. Výstavba vodovodu a kanalizace 
9. Komunikace v ulici Na Splachu 
10. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 14. 2.2018 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 14. 2.2018. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-Ing. I. Šafář a Z. Morávek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 3 dne 14. 2.2018 Ing. I. Šafáře a Z. Morávka  
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. z dne 31. 1.2018. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 2 ze dne 31. 1.2018. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Slib zastupitele-p. Perčina Milan složil slib zastupitele. P. Perčinovi byla stanovena odměna 
     ve výši 2.298,- Kč od 14. 2.2018. M. Perčina byl navržen jako člen kontrolního výboru. 
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí složení slibu zastupitele M. Perčiny. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Návrh usnesení: ZO stanovuje odměnu zastupitele M. Perčiny ve výši 2.298,- Kč ode dne složení  
     slibu, tj. 14. 2.2018. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh na člena kontrolního výboru ode dne 14. 2.2018: 
      M. Perčina – člen. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Pasport komunikací- ZO se opět zabývalo tímto tématem. 
 
5. Koupě pozemku-starosta podal zprávu o pozemku, který je součástí výstavby chodníku na Pražské  
    ulici. V současné době probíhá dědické řízení, které se týká tohoto pozemku. Prozatím by se 
    vyhotovila Smlouva o smlouvě budoucí. ZO bere na vědomí. 
 
6. Smlouva o dílo rekonstrukce hřbitova- ZO projednalo podrobně znění smlouvy a souhlasí  
    s uzavřením této smlouvy. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu na rekonstrukci hřbitova. 



    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
7. Volba předsedy kontrolního výboru- protože předseda M. Voráč se vzdal mandátu zastupitele  
    i předsedy kontrolního výboru, byl navržen na funkci předsedy M. Vilinger. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje volbu předsedy kontrolního výboru- p. Michal Vilinger a stanovuje 
jeho odměnu od 14.2.2018 ve výši 2 757 Kč. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Výstavba vodovodu a kanalizace-starosta seznámil ZO s celkovou situací, ať už výstavby, 
    ale i co se týká smluv na připojení, resp. o projektové dokumentaci přípojek. Dále je potřeba 
    jednat o připojení Penzionu Vyžlovka a příspěvku obci na vybudování kanalizace a vodovodu. 
     
9. Komunikace v ulici Na Splachu- p. Morávek hovořil o kamenech, které jsou umístěny podél ulice  
    Na Staré cestě směrem k nové zástavbě v lokalitě Na Splachu. Byla svolána schůzka občanů, 
    kteří mají nemovitosti v této lokalitě. Kameny překážejí vjezdu vozidel IZS, popelářů apod. 
    Obec by část pozemku, kde jsou kameny, byla ochotna odkoupit za cenu, za kterou odkupovala 
    ostatní komunikace v obci. Tato nabídka již byla učiněna. Vše záleží na dohodě s majiteli pozemku. 
 
10. Různé-pí Pečenková informovala o tradičních akcích jako Čistá řeka Sázava a Ukliďme Česko. 
       Obec se k těmto akcím připojí- termín 7. 4.2018. Starosta hovořil o masopustu, který se vydařil. 
       Další velkou akcí bude Vyžlovské léto v červnu. 
 
       Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin. 
 
      Zapsala Eva Pačesová dne: 19.2.2018 
 
 
     Ověřovatelé:   Ing. I. Šafář……………………………………… 
 
 
                   Z. Morávek…………………………………………. 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
          starosta obce 
 
 
 
 


