
Zápis č.10 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 29.5.2019 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D.,  Z. Morávek, ,M. Vilinger, Ing. M. Zeman,  Ing. M. Charvát,  
                   MUDr. J. Pečenková, M. Perčina 
 
Omluveni: Ing. R. Vondrovic, V. Vosecký 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
4. Provozní pravidla ČOV 
5. Pronájem-byt koupaliště 
6. Bankovní poplatky 
7. Rozpočtové opatření 
8. Cena stočného pro organizace 
9. Různé 
 
 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 29. 5.2019 a přidání 1 bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 29. 5.2019 a přidání bodu Žádost p. Volfa. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Zeman a Z. Morávek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 10 dne 29.5.2019- Ing. M. Zemana  
     a Z. Morávka. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 9 ze dne 15.5.2019. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 9 ze dne 15.5.2019. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu o výstavbě, při kontrolním 
     dnu se řešil úklid staveniště, oprava chodníku na Staré cestě. U ČOV pokračuje výměna  
     technologie, cca do 3 týdnů bude dokončena 1. část, začne zkušební provoz.  
 
4.Provozní pravidla ČOV-budou řešena až s novým provozovatelem, který vzejde z koncesního řízení. 
   P. Morávek hovořil o pravidlech jiných ČOV. 
    ZO bere na vědomí. 
 
5. Pronájem-byt koupaliště-p. Morávek tlumočil žádost nájemce areálu koupaliště, má zájem  
    o pronájem bytu. Nájemné by mělo být spíše symbolické, zohlednit by se měla i údržba bytu. 
    P. Morávek seznámil ZO s tím, že minulí nájemci dluží na nájemném a službách 68.000,- Kč. 
    Bude na ně podána žaloba k soudu. ZO bere na vědomí. 
 
6. Bankovní poplatky-p. Morávek na toto téma uvedl, že dle jeho názoru jsou u KB poplatky 
    vysoké, především za platební terminály. Navrhuje změnit banku, ZO navrhují poptávku 
    a následné posouzení nabídek. 
 
 



7. Rozpočtové opatření- účetní vysvětlila jaké úpravy je potřeba provést. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3 dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Cena stočného pro organizace-starosta uvedl, že není dobře nastaven systém plateb od organizací. 
    Situaci vysvětlil. Dle mínění ZO bude tato situace řešena také s novým provozovatelem.  
     ZO bere na vědomí. 
 
9. Různé-p. Morávek opět hovořil o problému volně pobíhajících psů v areálu koupaliště, vhodné  
    řešení tohoto problému ale bohužel nenachází. Starosta hovořil o  programu schůzky tzv. snídaně 
    starostů, řešily se různé dotační výzvy z oblastí spolkové činnosti, sociální péče atd. Důležitá je  
     zpětná vazba od starostů, ti nejlépe vědí, co je v obcích potřeba řešit. 
     Pozval ZO na Vyžlovské léto a také zmínil, že bude potřeba obstarat pódium pro podobné akce, 
     aby byla obec v tomto směru soběstačná. 
     
  Starosta ukončil schůzi ve 21.15 hodin. 
 
 
  Zapsala Eva Pačesová den 5.6.2019. 
 
 
 
   Ověřovatelé: Ing. M. Zeman……………………………………….. 
 
 
 
 
                             Z. Morávek………………………………………………. 
 
 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 


