
Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 23. 5.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Ing. I. Šafář, M. Vilinger 
      Ing. R. Vondrovic, M. Perčina,L. Strnadová 

 
Omluveni: L. Strnadová 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Volby-podzim 2018 
4. Sezona na koupališti 
5. Výstavba vodovod u a kanalizace 
6. Závěrečný účet 
7. Pronájmy 
8. Plán obnovy vodovodů a kanalizací 
9. Dotace KÚSK 
10. Pasport komunikací 
11. Budova na koupališti 
12. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 23. 5.2018.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 23. 5.2018. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-MUDr. J. Pečenková a Ing. R. Vondrovic. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 10 dne 23. 5.2018 MUDr. J. Pečenkovou  
    a Ing. R. Vondrovice. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 9 ze dne 9. 5.2018. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 9 ze dne 9. 5.2018. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Volby-podzim 2018- starosta podal zprávu o povinnosti ZO stanovit počet zastupitelů 
     pro další volební období.  
    Návrh usnesení: ZO stanovuje počet zastupitelů v obci Vyžlovka na další funkční období 
     na 9. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Sezona na koupališti-p.  Morávek podal zprávu o přípravách V. léta, dále o nadcházející sezoně, 
     vše by mělo být v pořádku. Vor na rybníku bude nutné příští rok vyměnit. 
 
5. Výstavba vodovod u a kanalizace-starosta informoval ZO o tom, že akce vodovod a kanalizace  
    v ulicích Jevanská, K Pařezu, Pod Obcí pokračuje, odbočky budou vysazeny co nejdříve, aby se  
    mohla uzavřít silnice, přípojky se budou řešit od jednodušších po ty složitější. 
    Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV-na portále pro vhodné uveřejnění byl již vypsaný tendr, 
    cca do června by mělo být řízení hotovo. Přípojky se budou řešit stejným způsobem jako při 
    současné výstavbě vodovodních a kanalizačních větví, a to pomocí projektů pro občany. 
    Starosta hovořil o schůzce, která se týkala ČOV. Provozování bude nutné do budoucna zajistit, 
    buď koncesí nebo samoprovozováním. Druhá varianta bude asi schůdnější. 
 



6. Závěrečný účet-pí Pačesová informovala o vyvěšení návrhu na úřední desce úřadu, připomínky 
     od občanů nebyly žádné. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce Vyžlovka za r. 2017 spolu se zprávou  
     o přezkoumání hospodaření bez výhrady. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Pronájmy- pronájem na část pozemku č. p.395/17 byl vyvěšen na ÚD. O pronájem se přihlásili  
     2 uchazeči. Protože není jasný účel pronájmu, také dochází k neoprávněnému užívání obecního  
      majetku, na pozemku se nachází studna, chatka. Další problém je u nájemce Penzionu Vyžlovka,  
     který obci nehradí pobytový a rekreační poplatek. Proto ZO pozve oba zájemce o pronájem 
     na další schůzi. 
     Pronájem budovy č. p. 172- v budově se nachází zázemí SK Vyžlovka, tímto klubem je dlouhodobě 
     využívána. Obec vyvěsila záměr z toho důvodu, aby napravila majetkoprávní vztahy, protože   
     smlouva na pronájem nebyla dříve uzavřena. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem budovy č. p. 172 ulice Sportovní v k. ú. Vyžlovka 
     SK Vyžlovka z.s.,IČ: 14801108 na dobu určitou od 23. 5.2018 do 19. 1.2042 za cenu 1,- Kč ročně. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Plán obnovy vodovodů a kanalizací- starosta podal zprávu o tom, že MZE ČR zaslalo obci  
     upozornění na povinnost vytvářet dostatečnou rezervu na obnovu majetku. Obec by měla  
     toto zohlednit v rozpočtu na r.2019. ZO bere na vědomí. 
 
9. Dotace KÚSK-p. Vondrovic informoval ZO o možnosti získání dotace na výstavbu vodovodu  
     a kanalizace z programu POV Středočeského kraje.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje z programu obnovy  
     venkova. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Pasport komunikací-ZO mělo připomínky, které budou zaslány zpracovateli pasportu. 
      Veřejné osvětlení bude řešeno samostatně. 
 
11. Budova na koupališti-obec má k dispozici stavebně technický průzkum, který odhalil řadu závad  
      a poruch. Zejména jsou to statické problémy stropních a základových konstrukcí. Součástí  
      průzkumu je i odhad ceny sanace budovy.  ZO zvažuje variantu demolice budovy a výstavbu  
       menšího objektu pro sezónní zajištění chodu koupaliště. Konečné rozhodnutí bude záviset na  
       porovnání ekonomických ukazatelů.  
 
12. Různé-starosta hovořil o setkání s občany, které se uskuteční 1. 6. v hotelu Praha. 
       ZO si témata rozdělí, bude se rekapitulovat končící volební období, významné počiny 
       již ukončené a také probíhající. 
 
     Starosta ukončil schůzi ve 21.20 hodin. 
 
     Zapsala Eva Pačesová dne 28. 5.2018. 
 
      Ověřovatelé:  MUDr. J. Pečenková……………………………………… 
 
                 Ing. R. Vondrovic…………………………………………… 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
          starosta obce 
 


