Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 9. 1.2019
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic,
M. Vilinger, Ing. M. Zeman, Ing. M. Charvát, V. Vosecký, M. Perčina

Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Pronájem koupaliště
4. Jednací řád-termíny zasedání
5. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV
6. Dotace MMR-areál hřiště
7. Přezkoumání hospodaření za r. 2018
8. Připravované kulturní akce v r. 2019
9. Různé

1. Program a ověřovatelé - ZO schvaluje.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 9.1.2019
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé: návrh- M. Vilinger a Ing. M. Zeman.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 1 dne 1. 1.2019- M. Vilingera a Ing. M. Zemana.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č.20 z 12.12.2018.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 20 ze dne 12.12.2018
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Pronájem koupaliště- p.Morávek podal zprávu o tom, že výběrové řízení na pronájem probíhá.
Jsou již 3 zájemci, 2 již podali určitou nabídku. ZO bere na vědomí.
4. Jednací řád-termíny zasedání- ZO projednalo termíny schůzí do počátku prázdnin:
23.1.,6.2.,20.2.,6.3.,20.3.,3.4.,17.4.,2.5.,15.5.,29.5.,12.6.,26.6.
Návrh usnesení: ZO schvaluje termíny schůzí do 26.6.2019.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
5. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV- starosta hovořil o přípravě prací na tuto investiční
Akci, práce na staveništi budou závislé na počasí. Výpadky obslužnosti lokality V Březinkách budou
co nejvíce eliminovány. Vše proběhne v těsné spolupráci se stavební firmou.
Občanům bude opět nabídnuta možnost vypracovaní projektové dokumentace k přípojkám
za cenu cca 3500,- Kč + DPH. ZO bere na vědomí.
6. Dotace MMR-areál hřiště- opět se hovořilo o možnosti požádat o dotaci na osvětlení, sítě
a multifunkční plochu a dětské hřiště. V případě, že nebude připravena projektová dokumentace
ke všem akcím, požádá se alespoň o dotaci na vybudování dětského hřiště v lokalitě u fotbalového
hřiště V Březinkách. ZO bere na vědomí.

7. Přezkoumání hospodaření za r. 2018-ZO bylo seznámeno s výsledkem Přezkoumání hospodaření
za r. 2018 Krajským úřadem Středočeského kraje. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. V této
souvislosti starosta navrhl odměnu pro účetní ve výši 3000,- Kč, s tím že odměnu schválil již
v měsíci prosinci 2018. ZO bere na vědomí.
8. Připravované kulturní akce v r. 2019-členové kulturně sociálního výboru informovali ZO
o připravovaných akcích. Např. masopust, stavění máje, Vyžlovské léto (1.6.), podzimní výstavu.
P. Morávek se zmínil o cestovatelských večerech, další možnosti-promítání filmů pro náročné
diváky apod. Samozřejmě dílny a rozsvěcení stromečku na návsi se chystá také. Obec bude také
spolupracovat na dalších akcích s jinými subjekty.
9. Různé- p. Vondrovic o strategickém plánu rozvoje obce. Proběhl průzkum na facebooku a byly
pojmenovány různé oblasti, kde je možnost rozvoje a na druhé straně s čím jsou občané spokojeni.
Strategický plán obce je důležitý dokument rozvoje obce a je k němu přihlíženo při žádostech
o dotace. ZO bere na vědomí.

Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin.

Zapsala Eva Pačesová dne 16.1.2019.

Ověřovatelé: M. Vilinger…………………………………………

Ing. M. Zeman…………………………………………….

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

