Zápis č.18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 30.10.2019
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Zeman, Ing. M. Charvát, V. Vosecký, Z. Morávek, M. Perčina,
MUDr. J. Pečenková, Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV
4. Chodník na ulici Pražská
5. Reklamní plochy
6. Aktualizace-stanovy SORJ
7. Nákup pozemku č.p. 453/10
8. Rozpočet r.2020
9. Rozpočtové opatření
10. Dohoda Vyžlovka - JEKOZ Jevany
11. Různé
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 30.10.2019 a přidání 1 bodu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 30.10.2019 a přidání bodu
Dohoda Vyžlovka - JEKOZ Jevany.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé: návrh- Z. Morávek a Ing. M. Zeman.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 18 dne 30.10.2019- Z. Morávka
a Ing. M. Zemana
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 17 ze dne 16.10.2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 17 ze dne 16.10.2019.
Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta informoval, že proběhl kontrolní den.
Deponie je již upravována, opravovala se revizní šachta, kde se vyskytl problém.
ČOV funguje dobře, v dohledné době by měl již být spuštěn zkušební provoz. Ze strany MěÚ Říčany
proběhne plánovaná kontrola. Práce již spějí do finiše. ZO bere na vědomí.
4. Chodník na ulici Pražská- starosta informoval, že proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.
Stavba by měla být realizována cca od března do září 2020. ZO projednávalo smlouvu
o administraci projektu s firmou LK Advisory.
5. Reklamní plochy-starosta podal zprávu o žádosti pí ********, která hledá místo pro svou
prezentaci realitní makléřky. Nabízí se možnost umístění do niky na prodejně potravin.
Tento výklenek by se měl upravit, část by sloužila obci a část pro různou inzerci.
Návrh usnesení: ZO schvaluje možnost umístění různé inzerce v části výklenku na budově
prodejny potravin.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
6. Aktualizace-stanovy SORJ- p. Morávek uvedl, že nedochází k žádným zásadním změnám,
ale je nutné toto každý rok schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje aktualizované Stanovy dobrovolného Svazku obcí Region Jih
ve verzi projednané na Valné hromadě SORJ konané dne 24.9.2019.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

7. Nákup pozemku č.p. 453/10- starosta informoval ZO o možnosti koupě pozemku č.p.453/10
v k.ú. Vyžlovka ostatní plocha, ostatní komunikace od p. Kysely J. Pozemek má pro obec cenu jako
cesta spojující části obce s obecním lesem za cenu 150,- Kč/ m², o výměře 56 m².
8. Rozpočet r.2020-ZO se opět zabývalo návrhem rozpočtu na r.2020, stanovilo priority, především
v oblasti investic a nutných oprav, dále možné příjmy a další pravidelné výdaje.
9. Rozpočtové opatření -účetní vysvětlila, že je nutné provést úpravu rozpočtu, zapojit rozpočtový
přebytek, tak aby se pokrylo financování investiční akce výstavba kanalizace, dále příjem dle
rozpočtové skladby položka 1334 a další úpravy.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu.
Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
10. Dohoda Vyžlovka - JEKOZ Jevany- starosta seznámil ZO podrobně s uvedenou smlouvou.
Zúčastnil se jednání tohoto sdružení, kde se projednávala možnost zapojení dalších obcí do
tohoto sdružení. Obec Vyžlovka přispěje na budování nového přivaděče. Navrhovaná smlouva
zaručí obci pravidelnou dodávku vody.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně
souvisejících vodovodů dle přílohy zápisu.
Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
11. Různé- ZO projednávalo přípravu setkání s občany 8.11.2019 v hotelu Praha.
Starosta ukončil schůzi ve 21.20 hodin.
Zapsala Eva Pačesová dne 4.11.2019.

Ověřovatelé: Z. Morávek……………………………..

Ing. M. Zeman………………………

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

Usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 30.10.2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1.program jednání dne 30.10.2019
2. ověřovatele zápisu č. 18 dne 30.10.2019- Ing. M. Zemana a Z. Morávka
3. zápis č. 17 ze dne 16.10.2019
4. možnost umístění různé inzerce v části výklenku na budově prodejny potravin
5. aktualizované Stanovy dobrovolného Svazku obcí Region Jih ve verzi projednané na Valné hromadě
SORJ konané dne 24.9.2019
6. rozpočtové opatření dle přílohy zápisu
7. Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů dle
přílohy zápisu

Ing. J.Pelikán Ph.D.
starosta obce

