Zápis ze setkání s občany dne 1. 6.2018 v 19.00 hodin v hotelu Praha.
Přítomni:
Ing. J. Pelikán Ph.D., Ing. R. Vondrovic, Z. Morávek, Ing. I. Šafář, MUDr. J. Pečenková, M. Perčina, M.
Vilinger, E. Pačesová
občanů cca 30.
Starosta zahájil setkání, přivítal přítomné občany. Schůzi s občany „rozdělil“ na 2 části:aktuální dění
v obci a rekapitulaci končícího volebního období.
Nejprve informoval občany o největších akcích v současné době, především stavba vodovodu a
kanalizace v ulicích Pod Obcí, K Pařezu a Jevanská. Přípojky budou přivedeny k hranici pozemků
občanů, vysvětlil technické parametry stavby, financování a zodpověděl dotazy týkající se této stavby.
Dále hovořil o stavbě kanalizace v Březinkách a intenzifikaci ČOV, stavba se rozběhne cca v říjnulistopadu letošního roku. Co se týká ČOV, vysvětlil parametry stavby, financování (dotace) a proces
zpracování kalu.
Další probíhající akcí je výstavba chodníku na Pražské ulici.
Velký problém je havarijní stav budovy na koupališti, ZO bude muset řešit, zda budovu opravit, či
zbourat a postavit event. menší s potřebným zázemím. Sanace je finančně velmi náročná (27
milionů).
Schůdnější bude spíše varianta menšího objektu. I přes tyto problémy, obec zajistila chod sezony a
provoz areálu.
Územní plán-v brzké době dojde k veřejnému projednávání. Návrh ÚP je spíše konzervativní, přiklání
se k stávajícímu stavu, pouze by mělo dojít k některým menším změnám, např. lokalita v lomu
je navržena jako veřejné prostranství, obnoví se cesta na Býkovku, biokoridor bude zachován.
V lokalitě koupaliště by mělo dojít ke změně-je tam navržena výstavba několika luxusních domů,
výměnou za získání celého areálu koupaliště do majetku obce.
Na hřbitově probíhá v současné době oprava areálu, resp. budovy márnice a hřbitovní zdi zvnějšku.
P. Morávek se otázal občanů, jaký mají názor na systém svozu a třídění odpadů. V současné době
budou přidány kontejnery na třídění do oblasti Skalská a Na Vyhlídce. Zrekapituloval 4-leté období
a vývoj v odpadovém hospodářství. Zatím z hlediska finančního ještě nelze posoudit nový systém
svozu separovaného odpadu, teprve až budou známé výsledky II. Q 2018. Dále hovořil o nutné
opravě hlavní kanalizační stoky u rybníku Nohavička a v ulici K Pařezu.
P. Vondrovic shrnul činnost úřadu v uplynulém období. Obec vydala např. ceník VB , sazebník úhrad
na poskytování informací, apod. Provedla revize stávajících smluv, zavedla novou podobu webových
stránek obce. Zveřejňuje i ty dokumenty, které jí zákon přímo neukládá. Obec se také zapojila do sítě
zdravých měst.
V současné době obec řešila GDPR-evropské nařízení o ochraně osobních údajů, protože se stala
členem SMS ČR, získala výhodnou cenu při implementaci tohoto nařízení.
Pí Pačesová uvedla některé ekonomické ukazatele r. 2017 a také krátce hovořila o rozpočtu na
r.2018. Uvedla, že všechna tato data jsou k dispozici na stránkách obce. Je tam uveřejněn závěrečný
účet obce, rozpočet, rozp. opatření, majetkové a finanční výkazy. Je tam i odkaz na stránky MFČR,
kde jsou k dispozici výkazy všech obcí a měst.
P. Šafář hovořil o výsledcích SK Vyžlovka a poděkoval za podporu od obce. Poté předal slovo p.
******., který hovořil o práci s mládeží, akcích, které SK pořádá a o skvělých výsledcích.
P. Šafář poté zrekapituloval, co se povedlo, a to především renovace kabin a zázemí a správcovského
bytu. Obec zvýšila roční dotaci pro SK, za což obci poděkoval. Díky vyjádřil i všem, kdo se o sport v
obci starají.
Pí Pačesová zrekapitulovala některé kulturní akce, které obec pořádala, např. divadla, zájezdy.

Ne vše se setkalo s ohlasem a projevilo se to klesající návštěvností. Proto obec upouští od některých
akcí. Ovšem některé tradice se daří obnovit, např. masopust. Samozřejmě oblíbené adventní dílny,
rozsvícení stromečku apod. budou existovat nadále. Dále hovořila o připravované výstavě, tentokrát
na téma 100. výročí a požádala občany o spolupráci, vzhledem k časovému rozpětí 100. let je
problém získat dokumenty, fotografie apod. Obzvláště cenné jsou informace o občanech Vyžlovky
z doby válečné, ale i cokoli, co se týká historie obce.
Dotazy:
Starosta zodpověděl dotazy, které se týkaly výstavby vodovodu a kanalizace, ČOV, zmínil se i o
nevstřícném jednání ČZU ŠLP při plánování intenzifikace ČOV, obec situaci bude řešit vybudováním
rybníčku u ČOV. V této souvislosti uvedl také,jaké obec řešila problémy s developerem ******,
který napadl platné stavební povolení na dokončení kanalizace v Březinkách, KÚSK ale platnost
rozhodnutí potvrdil. Také obec řeší s ním předání sítí v lokalitě Na Splachu, další „akcí „zmíněného
developera bylo umístění kamenů v této lokalitě v blízkosti komunikace, je tak bráněno občanům v
užívání této komunikace a IZS rovněž.
Starosta podal také zprávu o rekonstrukci č. p. 57, budovy, kde nyní sídlí škola a úřad. Vše probíhalo
v doslova „vražedném“ termínu, vše se ale podařilo a do školy 1. 9.2017 mohli nastoupit první žáci.
Škola funguje dobře, důkazem může být i účast na zápise v letošním roce, přišlo více jak 30 zájemců.
Koupě č. p. 1- v této souvislosti uvedl, že obec počítá v budoucnu, že tam bude sídlit úřad, ale i např.
komunitní centrum, turistické centrum, bude tam prostor i pro uskladnění komunální techniky.
Obec bude určitě žádat o dotaci na tuto rekonstrukci.
Dále vyjmenoval ještě další „drobnější“ akce, koupě pozemku u koupaliště, rekonstrukce VO za
výhodné ceny a jeho rozšíření. Započala pasportizace technické a dopravní infrastruktury. Proběhla
také aukce na dodání elektrické energie, ke které se obec připojila a získala tak výhodnou cenu.
Další dotazy padly na řešení problémů s nedostatkem vody. Již dalším rokem je platný zákaz zalévání
a používání vody z řadu na jiné než hygienické účely a pro osobní potřebu.
Problém je v tom, že vody každoročně ubývá a v letních měsících se Vyžlovka rozšíří o chataře.
Dalším je výstavba a napojování nových objektů na vodovod. Finance na nový přivaděč nejsou, spíše
je v současné době trend úpravy povrchových vod, než vrty. Také dochází ke ztrátám únikem vody z
řadu. To vše způsobuje nedostatek vody. Na dotaz o vlastním zdroji, starosta tuto variantu nevyloučil.
Další dotazy byly na dopravní zátěž, která obec sužuje. Některá řešení jsou možná, např. opětovné
posunutí cedule začátek obce v Poštolce,kameru s ukazatelem měření apod. Obec se tímto
problémem intenzívně zabývá.
Další dotazy byly na opakované znečišťování rybníčka Kopanina na cestě ke hřbitovu.
P. Morávek popsal průběh jednání od incidentu v lednu letošního roku, až po jednání opět na místě
s odborem životního prostředí z Říčan, který tento přestupek řeší. Bohužel zatím bez valného
výsledku.
Další dotaz na kůrovce- ČZU ŠPL nestačí v důsledku podzimní vichřice a kůrovcové kalamity dříví
odstraňovat. Obec vyzvala majitele některých pozemků ke kácení, bohužel bez odezvy.
Další dotazy – využití kalů z ČOV- starosta uvedl, že pro malé množství není další využití rentabilní.
Na dotaz o plánování chodníku po celé Pražské ulici uvedl, že v budoucnu se o tom uvažuje.
****** poděkoval zastupitelům za dobrou práci.
Starosta shrnul práci zastupitelů obce, kteří neváhají a přiloží ruku k dílu, je-li to potřeba, poděkoval
také zaměstnancům.
Schůze skončila ve 21.00 hodin.

Zapsala: Eva Pačesová
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