
Zápis č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8. 8.2018 
 

 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, M. Vilinger,M. Perčina, Ing. I. Šafář 

 
Omluveni: L. Strnadová, Ing. R. Vondrovic, Z. Morávek 
 
Hosté: M. ***** 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Rozpočtové opatření 
4. Řád veřejného pohřebiště 
5. Drůbežárna 
6. VŘ-dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV 
7. Věcné břemeno 
8. Pronájem pozemku u Penzionu Vyžlovka 
9. Územní plán 
10. Různé 
 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 8. 8.2018 a přidání 1 bodu.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program schůze dne 8. 8.2018 a přidání bodu:  Územní plán. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-Ing. I. Šafář a M. Perčina. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 13 dne 8. 8.2018 Ing. I. Šafáře a M. Perčinu. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu- tento bod byl odložen. 
 
3. Rozpočtové opatření- účetní a správce rozpočtu předložila ZO návrh na úpravu rozpočtu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Řád veřejného pohřebiště- pí Pačesová předložila ZO návrh ŘVP. ZO bere na vědomí souhlas KÚSK 
    ke změně Řádu veřejného pohřebiště obce Vyžlovka vydaný 23. 7.2018. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Vyžlovka , kterým se zrušuje ŘVP 
   schválený ZO Vyžlovka dne 18. 11.2004. 
   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Drůbežárna- starosta podal zprávu o tom, že MěÚ Říčany odbor životního prostředí vodoprávní 
    úřad vydal firmě AGRO-V s.r.o Výzvu k odstranění závad, která se týkala úniku odpadních vod  
   z porážky drůbeže do povrchových vod, které jsou pramenem vodního toku Šembera.  
    Vzhledem k tomu, že firma měla termín k realizaci nápravných opatření 30 dnů, došlo z jejich 
    strany k vybudování zídky a zpevněné plochy na obecním pozemku. Firma AGRO-V nyní žádá obec 
    o dodatečné povolení práva provést stavbu na cizím pozemku. Obec Vyžlovka vyvěsí záměr, kde  
    bude uveden důvod stavby. 
    ZO bere na vědomí. 
 



6. VZ-dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu o této zakázce a o výsledku  
    výběrového řízení. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozhodnutí o výběru dodavatele  VPK Suchý s.r.o, Komenského nám.  
   12, 281 44 Zásmuky, IČ:27085201 na plnění veřejné zakázky Vyžlovka-dokončení kanalizace včetně  
    intenzifikace ČOV. Účastník splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a předložil ekonomicky  
    nejvýhodnější nabídku. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Věcné břemeno-tento bod byl odložen. 
 
8. Pronájem pozemku u Penzionu Vyžlovka- p. ***** žádá obec o pronájem části pozemku  
    č. p.395/147 v okolí Penzionu Vyžlovka k rekreačním účelům. 
    ZO bere na vědomí, že bude vyvěšen záměr. 
 
9. Územní plán- starosta informoval ZO, že nyní je ÚP v přípravné fázi před veřejným projednáním,  
     veřejné projednávání se uskuteční počátkem listopadu. 
     ZO se zpětně zabývalo původní žádostí manželů ***** o změnu využití pozemků č. p.266/1,  
     266/2 a 224/34 v k. ú. Vyžlovka na plochu určenou pro rekreaci. ZO tuto žádost projednalo a  
     změnu schvaluje. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje – změnu využití pozemků č. p.266/1, 266/2 a 224/34 v k. ú. Vyžlovka  
     v navrhovaném územním plánu jako plochu určenou pro rekreaci. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Různé-p. ***** a p. ***** seznámili ZO s možností SK Vyžlovka získat umělý trávník a instalovat 
      ho v prostoru fotbalového hřiště. Vzhledem k rozšiřující se základně sportovců v tomto sdružení, 
      jeví se tato možnost jako velmi výhodná, sportovci nemusí vynakládat finanční prostředky za  
      pronájem. Plocha bude využívána i základní školou a veřejností. SK proto žádá obec o finanční  
      prostředky ve výši 220.000,- Kč. ZO nemá námitek. 
 
      Starosta ukončil schůzi v 19.05 hodin. 
 
 
     Zapsala Eva Pačesová dne 9. 8.2018. 
 
      
     Ověřovatelé: M. Perčina………………………………….. 
 
 
                             Ing. I. Šafář……………………………………… 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 
 
 
   
 


