
Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 6. 6.2018 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, M. Vilinger,M. Perčina 

 
Omluveni: L. Strnadová, Ing. R. Vondrovic, Ing. I. Šafář 
 
Hosté: M. *****, P. ***** a J. ****** 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Pronájem pozemků v okolí Penzionu Vyžlovka 
4. Zhodnocení-setkání s občany 
5. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 6. 6.2018 a přidání 2 bodů.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 6. 6.2018 a přidání bodů: Kanalizace a ČOV,  
    Odpady. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-M. Perčina a M. Vilinger. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 11 dne 6. 6.2018 M. Perčinu a M. Vilingera. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 10 ze dne 23. 5.2018. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 10 ze dne 23. 5.2018. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Pronájem pozemků v okolí Penzionu Vyžlovka-starosta vysvětlil, že pozemek č. p.395/17, o jehož 
    pronájem žádá p. ***** a pí. ***** a také p. *****, je určený pro plnění funkcí lesa a není  
   ho možné oplotit ani jinak uzavřít. Zastupitelstvu obce není tak jasný účel nájmu.  
    P. *****, sdělil, že nájem má za účel zkultivovat prostředí a také by chtěli spolu s pí *****  
    prostor využít na pronájem stanů pro rekreační účely. Dále chce na tomto pozemku chovat včely.   
    Mají zájem i o pronájem chatky-nalezené stavby na tomto pozemku. 
    Starosta odpověděl, že se stany bude určitě problém -nelze stanovat kdekoli. Další problém v této  
    lokalitě je i chytání ryb a následné ponechání jejich pozůstatků volně na břehu, hluk hostů  
    z přilehlého Penzionu Vyžlovka. 
    P. ***** (nájemce Penzionu Vyžlovka), který má zájem o pronájem uvedeného pozemku a také  
    o chatku, uvedl, že se o chatku staral a zveleboval ji. Starosta opět opakoval, že se jedná o lesní  
    pozemek, který nelze oplotit. 
    ZO se na p. ***** obrací s vyřešením situace parkování aut (návštěvníci uvedeného Penzionu) 
    na obecním pozemku, další problém je nehrazení rekreačních a pobytových poplatků, nedoložená  
    likvidace odpadních vod a užívání studny na obecním pozemku, altán postavený také na obecním  
    pozemku. A další již uvedené problémy s hlukem a znečišťováním okolí.  
    ZO bere uvedené skutečnosti na vědomí a bude v této věci dále jednat. 
     
4. Zhodnocení-setkání s občany- starosta přečetl zápis ze setkání, proběhla diskuse. Všechny dotazy  
    byly zodpovězeny na místě. ZO získalo podněty od občanů, především je trápí neúměrná dopravní    
    zátěž na hlavní silnici a absence chodníku na Pražské ulici směrem na Prahu. Další dotazy na  
    výstavbu kanalizace a vodovodu, problémy s provozem drůbežárny apod. byly také zodpovězeny. 
    Zápis bude vyvěšen na stránkách obce. 



5. Kanalizace a ČOV- starosta podal zprávu o tom, že došlo k předání kanalizační sítě v lokalitě  
    Na Splachu od firmy PAYCO a.s. do majetku obce. Cena je 1.210,- Kč. ZO bere na vědomí. 
 
6. Odpady-p. Morávek podal zprávu o výběrovém řízení na službu svážení odpadu, nabídku podala  
    jen firma FCC Česká republika, s.r.o. ZO si prostuduje návrh smlouvy od této firmy. 
    Starosta seznámil ZO s dopisem od právního zástupce firmy Topolwater spol. s r.o., ve kterém  
    obec vyzývá k úhradě pokuty (121.000,- Kč), kterou tato firma obdržela za znečištění rybníka  
    Nohavička v loňském roce. Důvodem je dle jejich názoru spoluzavinění situace obcí Vyžlovka.  
    Vše bude dáno k posouzení právníkovi. 
    Starosta seznámil ZO s tím, že 12. 6.2018 je lhůta k podání podkladů pro hodnocení kvalifikačních  
    předpokladů dodavatelů, žádajících o účast v zadávacím řízení na akci dokončení kanalizace a  
     intenzifikace ČOV. 
 
7. Různé- nebyly žádné podněty. 
 
    Starosta ukončil schůzi ve 21.45 hodin. 
 
   Zapsala Eva Pačesová dne 13. 6.2018. 
 
   
   Ověřovatelé: M. Perčina…………………………………..     
 
 
 
  M. Vilinger……………………………………… 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
          starosta obce 
     
 
 


