
Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 28. 3.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Ing. I. Šafář, M. Vilinger 
      Ing. R. Vondrovic, 
Omluveni: L. Strnadová, M. Perčina 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Účetní závěrka 
4. Pronájem koupaliště 
5. Pronájem pozemků-sekání trávy 
6. Pozemky v okolí koupaliště 
7. Nájem pozemků v k. ú. Štíhlice 
8. Únik odpadních vod do rybníka Kopanina 
9. SMS-GDPR 
10. Organizace zápisu do ZŠ Vyžlovka 
11. Věcná břemena 
12. Různé 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 28. 3.2018 a přidání bodu Věcná  
    břemena.   
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 28. 3.2018. 
    Hlasování: pro6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-Ing. I. Šafář a MUDr. J. Pečenková. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 6 dne 28. 3.2018 Ing. I. Šafáře  
   a MUDr. J. Pečenkovou. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č.54ze dne 14. 3.2018. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 5 ze dne 14. 3.2018. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Účetní závěrka- účetní předložila ZO majetkové a finanční výkazy včetně výsledku hospodaření 
     za rok 2017.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření za rok 2017. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Pronájem koupaliště- záměr na pronájem byl vyvěšen na úřední desce 5. 2.2018. 
    Byla podána jediná nabídka. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem areálu koupaliště dle vyvěšeného záměru firmě  
    Mapet s.r.o Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ:05302056 na dobu určitou od 1. 6. do 30. 9.2018 
    za měsíční nájemné ve výši 25.000,- Kč. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Pronájem pozemků-sekání trávy-záměr byl vyvěšen na úřední desce 12. 3.2018. Byly předloženy  
    2 nabídky. ZO schvaluje nabídku s vyšší cenou. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemků 423 o výměře 2611 m² lokalita Na Bělidle, 
    374/1 o výměře  4778 m²  lokalita Na Bělidle,337/21  o výměře 15875 m² lokalita Březinky, 
    309/3 o výměře  1981 m²  lokalita u hřbitova, 309/2 o výměře  5178 m² lokalita u hřbitova, 
    309/1 o výměře  4727 m²  lokalita u hřbitova panu ****** za cenu 3.500,- Kč za ha(12.300,-) na 
dobu neurčitou od 1. 4.2018. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



6. Pozemky v okolí koupaliště-starosta podal zprávu o možné stavbě občanské vybavenosti v této  
     lokalitě, jednalo by se o dům s pečovatelskou službou. Stavebníci předložili pracovní verzi, nikoli  
     studii. Předložená varianta neodpovídá svou dimenzí kapacitě inženýrských sítí a dalších možností  
     obce. ZO nesouhlasí s předloženým návrhem z důvodů zásadních rozporů ve sdělených  
     informacích v původní zprávě, tzv. pracovní studii předložené firmou Steady Group. 
 
7. Nájem pozemků v k. ú. Štíhlice-p. Morávek sdělil, že obecní pozemky jsou využívány  
    ZD Týnice s.r.o. ZD bylo vyzváno k předložení cenové nabídky. Záměr na pronájem bude vyvěšen. 
 
8. Únik odpadních vod do rybníka Kopanina-p. Morávek podal zprávu o incidentu, kdy do obecního  
     rybníčka Kopanina unikly odpadní látky. Byla přítomna PČR i zástupci životního prostředí z MěÚ  
     Říčany.  Zatím není žádná informace o dalším postupu.  ZO bere na vědomí. 
 
9. SMS-GDPR- p. Vondrovic hovořil o blížícím se termínu platnosti Evropského nařízení o ochraně 
    osobních údajů. SMS nabízí pomoc pro členy tohoto sdružení.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje přistoupení obce Vyžlovka do Sdružení místních samospráv ČR    
    na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších  
    předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky . 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu  

    s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho  

    týdne od jednání zastupitelstva obce. 

    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Organizace zápisu do ZŠ Vyžlovka-starosta hovořil o možných kritériích zápisu, často dochází  
      k účelovému přihlašování k trvalému pobytu. Letošní zápis proběhne podle platné smlouvy  
      o školském obvodu. ZO bude nadále uvažovat o dalších možnostech. 
 
11. Věcná břemena-starosta podal zprávu o připojení chaty č. ev. 0157 na vodovod a kanalizaci. 
       Bude nutné vést sítě přes obecní pozemek č. p. 403/1 v k. ú. Vyžlovka. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni-vedení inženýrských sítí 
       na obecním pozemku č. p. 403/1.     
       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
       Starosta seznámil ZO s návrhem firmy ČEZ a.s. Distribuce na uzavření smlouvy o VB   
       elektrického vedení na pozemku č.p.330/43 v k.ú.Vyžlovka. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni vedení elektrických  
       sítí na pozemku č. p.330/43 v k. ú. Vyžlovka s firmou ČEZ a.s. Distribuce za cenu 77.655,- Kč 
        bez DPH. 
       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12.Různé-p. Šafář pozval ZO na karneval, který pořádá SK Vyžlovka. 
      Starosta ukončil schůzi ve 21.20 hodin. 
      Zapsala: Eva Pačesová dne 4. 4.2018. 
  
      Ověřovatelé:  MUDr. J. Pečenková………………………………. 
 
     Ing. I. Šafář………………………………………………… 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 
 


