
 Zápis č.9 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 15.5.2019 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D.,  Z. Morávek, ,M. Vilinger, Ing. M. Zeman,  Ing. M. Charvát, V. Vosecký,  
                   MUDr. J. Pečenková, M. Perčina 
 
Omluveni: Ing. R. Vondrovic 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Nájmy lesních pozemků 
4. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
5. OZV-odpady 
6. Vodos-roční zpráva 
7. Dodatek smlouvy o nájmu na koupališti 
8. Sezona na koupališti 
9. Závěrečný účet 
10. Příprava na setkání s občany 
11. Žádost p. ******** 
12. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 15. 5.2019 a přidání 1 bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 15. 5.2019 a přidání bodu Žádost p. Volfa. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Charvát a M: Vilinger. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 9 dne 15.5.2019- Ing. M. Charváta  
   a M. Vilingear. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 8 ze dne 17.4.2019. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 8 ze dne 17.4.2019. 
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Nájmy lesních pozemků-starosta uvedl, že záměr byl vyvěšen .  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemku č.p.410/3 o výměře 10m² a část přilehlého 
    lesního pozemku č.p.410/1 o výměře 35 m² v lokalitě U Splavu  v k.ú. Vyžlovka od 6.5.2019 na dobu  
    5 let za cenu 12,- Kč za metr čtvereční panu Ing. ********. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemku č.p.496 o výměře  39 m² a část přilehlého 
    lesního pozemku č.p.403/1 o výměře 100 m² v lokalitě K Pařezu v k.ú. Vyžlovka od 18.12.2019 na  
    dobu 5 let za cenu 12,- Kč za metr čtvereční panu Ing. ********. 
   Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta informoval o stavbě, v oblasti ulice 
    V Březinkách-Louka se stavba zkomplikovala, stavbaři narazili na kamenné podloží.  
    Celkově je stavba spíše v předstihu. Povrchy se budou upravovat až po skončení stavby. 
   V ČOV probíhá výměna technologie , proto je ČOV uzavřena pro návozy. Obec jednala s Jevany  
   o možnosti odvážet odpadní vodu do jejich čističky za cenu 40,- Kč za 1 m³ a Jevany tak obci vyšly   
   vstříc. ZO bere na vědomí. 
5. OZV-odpady-tento bod byl odložen. 
    



6. Vodos-roční zpráva- starosta seznámil ZO s tímto dokumentem. Jsou tu opět uvedeny velké ztráty  
    až 42%, dále navrhované opravy apod.  Proběhla diskuse, ztráty jsou každý rok větší, proto se   
   zvažují možné další kroky. ZO bere na vědomí. 
 
7. Dodatek smlouvy o nájmu na koupališti- p. Morávek uvedl, že návrh dodatku byl vyvěšen. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu koupaliště dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Sezona na koupališti-starosta uvedl, že sezona začíná Vyžlovským létem. P Morávek seznámil ZO  
    s tím, že u vstupu je nainstalován kamerový systém a bude nutné upravit Návštěvní řád. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Návštěvní řád Vyžlovského koupaliště dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Závěrečný účet- účetní podala zprávu, že návrh závěrečného účtu obce za r.2018 byl vyvěšen  
    na úřední desce úřadu, na pevné desce před úřadem ve zkrácené podobě. Nebyly vzneseny 
    žádné podněty ani připomínky. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce Vyžlovka za r.2018 spolu se zprávou  
    o přezkoumání hospodaření bez výhrady. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Příprava na setkání s občany- ZO projednalo rámcově program společného setkání s občany 
       dne 17.5.2019 v hotelu Praha. Starosta shrne rozvoj obce a především investiční akce, účetní 
       pohovoří o výsledku hospodaření, p. Vondrovic seznámí občany se strategickým plánem, resp. 
       o formě oslovení občanů, p. Charvát bude hovořit o kulturních akcích, p. Zeman o sportu. 
 
11. Žádost p. Volfa- starosta seznámil ZO s uvedenou žádostí, nájemce pozemku na návsi p. 
******** 
       žádá o svolení k umístění  mobilního prodejního stánku na tomto pozemku. Bude vyvěšen 
       záměr na změnu nájmu. 
 
12. Různé-p. Charvát shrnul kulturní akce a poděkoval všem pořádajícím, vyjádřil radost nad  
      hojnou účastí občanů. Starosta podal zprávu o projednávání návrhu územního plánu obce 
      v Říčanech. P. Zeman hovořil o dětském koutku na hřišti, který je ve fázi příprav a uvedl, které  
      prvky  tam budou instalovány, včetně pískoviště. 
 
      Starosta ukončil schůzi ve 21.20 hodin. 
       
      Zapsala Eva Pačesová dne 21.5.2019 
 
     Ověřovatelé:  Ing. M. Charvát……………………………….. 
 
 
 
                              M. Vilinger…………………………………………….. 
 
 
     Ing. J.Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 
 
 
 
 


