
Zápis č.3  ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 6. 2.2019 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D.,  Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic,M. Vilinger, Ing. M. Zeman,  
                   Ing. M. Charvát, V. Vosecký 
 
Omluveni: M. Perčina, MUDr. J. Pečenková 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Koupaliště 
4. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
5. Pozemky v okolí koupaliště 
6. Rozpočtové opatření 
7. Věcné břemeno 
8. Různé 
 
 
1. Program a ověřovatelé - ZO schvaluje program a přidání bodu Věcné břemeno.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 6. 2.2019  
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- V. Vosecký a Ing. M. Zeman. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 3 dne 6.2.2019-V. Voseckého a Ing. M. Zemana. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 2  zedne 23. 1.2019. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 2. ze dne 23. 1.2019. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Koupaliště- ZO podrobně projednalo návrh smlouvy na pronájem areálu koupaliště. 
    Tento návrh bude předán prvnímu vybranému uchazeči. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh smlouvy na pronájem areálu koupaliště. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta informoval ZO o probíhající stavbě. 
    Došlo trochu na komplikace s počasím. V současné době se připravuje dohoda o projektování  
    přípojek na kanalizaci pro občany za cenu cca 3100 Kč + DPH.  
    Dále hovořil, že právě probíhá skrývka ornice. Probíhá jednání se zhotovitelem o dalších pracích  
    na ČOV, které nejsou přímo předmětem dotace, ale bude nutné je provést, např. nátěry, drobné  
    úpravy interiéru, oprava fasády, nové dřevěné obložení, vodovodní přípojka.  ZO bere na vědomí. 
 
5. Pozemky v okolí koupaliště-starosta uvedl,že probíhají jednání o prodeji pozemku  č.p.396/2 
    v lokalitě koupaliště a koupi pozemku č.p. 389/7. Bude vyvěšen záměr na prodej.  
    ZO bere na vědomí. 
 
6. Rozpočtové opatření- účetní sdělila, že byla obci zaslána informace o dotaci na výkon státní  
    správy. Dotace byla navýšena  o 13300,- Kč. ZO navrhuje úpravu rozpočtu-částku dát na kapitolu  
     3399. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



7. Věcné břemeno-p. Vondrovic podal zprávu o uzavření smlouvy o VB na pozemcích č.p,.276/10 
    a 276/29, kdy by obec byla oprávněná, jedná se o průjezd. VB by bylo zřízeno bezúplatně.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o VB na pozemcích č.p.276/10 a 276/29 ve  

    vlastnictví Zemědělských služeb Dynín  a.s., č.p. 92, 373 64 Dynín, IČ: 60070820, 
    obec je  oprávněná- jedná se o průjezd. VB je zřízeno bezúplatně. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Různé- p. Morávek hovořil o dopravní situaci na hlavní silnici. Dojde ke schůzce na MěÚ Říčany  
    s Ing. Michaličkou. 
    Dále se hovořilo o organizaci V. léta. P. Vondrovic informoval o tom, že trvá zájem pořadatelů 
    o konání koncertu Tři sestry na koupališti.  
 
 
   Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin. 
   
 
 
  Ověřovatelé:   V. Vosecký…………………………… 
 
 
 
 
                           Ing. M. Zeman………………………………. 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 


