
Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 25. 4.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Ing. I. Šafář, M. Vilinger 
      Ing. R. Vondrovic, M. Perčina,L. Strnadová 
 
Hosté: Ing. arch. ****** 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Pozemky v okolí koupaliště 
4. Odpady+BRKO 
5.  Územní plán 
6. Pronájem pozemků 
7. Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r. 2017 
8. Rozpočtové opatření 
9. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 25. 4.2018.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 25. 4.2018. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-Ing. I. Šafář a M. Perčina. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 8 dne 25. 4.2018 Ing. I. Šafáře  
   a M. Perčinu. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 7 ze dne 11. 4.2018. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 7 ze dne 11. 4.2018. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 3. Pozemky v okolí koupaliště-starosta seznámil ZO s výsledkem schůzky s developerem 
      a vyzval ZO k vyjádření. Proběhla diskuse. ZO se přiklání ke směně. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje princip směny pozemků v okolí koupaliště. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
  
4. Odpady+BRKO-p. Morávek podal zprávu o výsledku hospodaření Svazku obcí Region Jih- 
     náklady se nezvyšují. Termín výběrového řízení na svoz odpadů se opět posouvá. Dále 
     hovořil o možnosti založení technických služeb a ukázal výpočty. ZO bere na vědomí. 
 
5.  Územní plán- starosta uvedl Ing. arch. ******, který pro obec vypracovává ÚP. P. ****** 
     seznámil ZO s návrhem ÚP, představil plochy, které se dají využít k zastavěnosti RD, plochy určené 
     pro drobné živnosti, pěstitelství apod.  Podrobně seznámil ZO s připomínkami, které byly podány  
     na MěÚ v Říčanech (celkem 10), ZO se k nim postupně vyjádřilo. Dále představil harmonogram  
     procesu schvalování ÚP.  Je možné, že ke schvalování dojde ještě v tomto volebním období. 
     V této souvislosti starosta seznámil ZO se žádostí p. ******, která se týká pozemků v okolí  
     rozhledny. Toto bude řešeno v rámci veřejného projednání ÚP. 
 
6. Pronájem pozemků- p. Morávek podal zprávu, o tom že po vyvěšení záměru přišly 3 nabídky. 
     Jedná se o pozemky v k.ú. Štíhlice, kde dosud hospodaří družstvo Týnice s.r.o. 
      ZO rozhodne na další schůzi. 



7. Návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r. 2017- účetní seznámila ZO s návrhem ZÚ obce. 
    Tento návrh bude vyvěšen na úřední desce-v plném rozsahu na elektronické, ve zkrácené verzi 
    na pevné ÚD před úřadem. 
    Návrh usnesení: ZO souhlasí s vyvěšením Návrhu závěrečného účtu obce Vyžlovka za r.2017. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Rozpočtové opatření- účetní podala zprávu o nutnosti provést rozpočtové opatření. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Různé- p. Vondrovic podal zprávu o přípravách obce v souvislosti s nařízením EU GDPR na ochranu  
     osobních údajů. Vše probíhá uspokojivě. Starosta hovořil o blížícím se konci volebního období. 
     Mnoho věcí se podařilo a bylo by potřeba některé akce dokončit, resp. pokračovat  
    v rozdělané práci. 
 
   Starosta ukončil schůzi ve 21.45 hodin.  
 
   Zapsala: Eva Pačesová dne 2. 5.2018 
 
 
 
   Ověřovatelé: Ing. I. Šafář……………………. 
 
 
             M. Perčina…………………………… 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
       starosta obce 
 


