Zápis č.20 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 27.11.2019
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Zeman, Ing. M. Charvát, Z. Morávek, M. Perčina,
Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger, MUDr. J. Pečenková, V. Vosecký
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV
4. Výběrové řízení-smlouva o společném zadávání
5. Koncesní řízení
6. Inventarizace majetku a závazků
7. Příprava revitalizace koupaliště
8. Školní jídelna-výdejna
9. Různé
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 27. 11. 2019 a přidání 1 bodu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 27.11.2019 a přidání bodu Školní jídelnavýdejna.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé: návrh- Ing. R. Vondrovic a Ing. M. Charvát.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 20 dne 27.11.2019- Ing. R. Vondrovice
a Ing. M. Charváta.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 19 ze dne 13.11.2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 19 ze dne 13.11.2019.
Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu, že dojde k předání stavby,
musí se ještě odstranit některé vady a nedostatky, např. terénní úpravy apod. Až poté bude
uhrazena poslední faktura ve výši 3. 500. 000,- Kč. Je plánována prohlídka ČOV, resp. nová
technologie, vnitřní vybavení a ostatní úpravy. ZO bere na vědomí.
4. Výběrové řízení-smlouva o společném zadávání-p. Morávek informoval ZO, že již končí smlouva
se stávající svozovou firmou a bude potřeba vybrat nového provozovatele pro svoz odpadů.
Proběhne výběrové řízení, obec se v případě zapojení do tohoto řízení zaváže k úhradě
částky nákladů a práci projektového manažera cca 20. 000,- Kč. Dále uvedl, že se blíží navýšení
skládkovného, také obec Radim již nebude přijímat odpad ze vzdálenějších obcí.
Návrh usnesení: ZO Vyžlovka souhlasí s účastí obce Vyžlovka ve Společném výběrovém řízení na
svoz odpadu za podmínek daných Smlouvou o společném zadávání a Smlouvou o zabezpečení
výběrového řízení.
Starosta obce je oprávněn jednat a odsouhlasovat dílčí změny smluv plynoucí ze společného
jednání starostů, které nemění základní parametry smluv.
Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
5. Koncesní řízení- starosta podal zprávu, že do výběrového řízení se o tuto zakázku zajímaly
3 společnosti, jen jedna podala nabídku. Jde o firmu Energie AG Kolín a.s. Ceny vodného a
stočného by se neměly podstatně měnit. Zároveň ještě dojde ke kontrole ze strany MFČR a SFŽP.
Účastník, který podal nabídku v rámci koncesního řízení “ Výběr provozovatele VH infrastruktury
v obci Vyžlovka“, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

Návrh usnesení ZO schvaluje výběr provozovatele vodovodu a kanalizace včetně ČOV v obci firmu
Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, Kolín, IČ: 47538457.
Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
6. Inventarizace majetku a závazků - ZO sestavilo plán inventur dle přílohy zápisu. Byla jmenována
inventarizační komise a byla řádně proškolena.
Návrh usnesení: ZO schvaluje plán inventur a jmenování inventarizační komise dle přílohy zápisu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
7. Příprava revitalizace koupaliště – starosta seznámil ZO s přípravami na revitalizaci areálu
koupaliště, je uvažováno o vypsání architektonické soutěže. Toto místo má pro obec velký význam
ať už z hlediska historie, ale i současnosti. Mělo by být centrem rekreace, sportu, kultury.
Proběhla diskuse.
8. Školní jídelna-výdejna-starosta podal zprávu o možnosti získat dotaci na výstavbu školní jídelnyvýdejny. Z časových důvodů je nutné žádost o dotaci podat v co nejkratším čase, stavby má být
profinancována do konce r.2020. Již nyní je potřeba uhradit 30 % nákladů na projekt. Celková
procentní část dotace bude 87,5 % a náklady na projekt jsou uznatelnými náklady.
ZO toto projednalo a rozhodlo o výjimce z Vnitřní směrnice o zadávání zakázek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje výjimku z Vnitřní směrnice o zadávání zakázek z důvodů
ekonomických.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Návrh usnesení: ZO schvaluje objednání projekční práce na výstavbu školní jídelny-výdejny
a úhradu 30 % nákladů.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
9. Různé-p. Charvát poděkoval všem za přípravu vzpomínkové akce 17.11. a přípravu výstavy.
Připomněl, že v závěru roku 2019 se chystá rozsvícení stromečku na návsi a vánoční výstava,
předtím ještě adventní dílny. Starosta informoval ZO o uvažované akci, uspořádání společného
plesu obcí v Kostelci n. Č. lesy. Uvedl podrobnosti, p. Charvát si tuto agendu převzal.
Starosta ukončil schůzi ve 20.40 hodin.

Zapsala Eva Pačesová dne 29.11.2019.

Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic………………………….

Ing. M. Charvát…………………………………

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

Usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 27.11.2019
Zastupitelstvo schvaluje:
1.program jednání dne 27.11.2019
2. ověřovatele zápisu č. 20 dne 27.11.2019- Ing. M. Charváta a Ing. R. Vondrovice
3. zápis č. 19 ze dne 13.11.2019
4. plán inventur a jmenování inventarizační komise dle přílohy zápisu
5. výjimku z Vnitřní směrnice o zadávání zakázek z důvodů ekonomických
6. objednání projekční práce na výstavbu školní jídelny-výdejny a úhradu 30 % nákladů

7. výběr provozovatele vodovodu a kanalizace včetně ČOV v obci firmu Energie AG Kolín a.s.,
Legerova 21, Kolín, IČ: 47538457

Zastupitelstvo souhlasí:
1. s účastí obce Vyžlovka ve Společném výběrovém řízení na svoz odpadu za podmínek daných
Smlouvou o společném zadávání a Smlouvou o zabezpečení výběrového řízení.
Starosta obce je oprávněn jednat a odsouhlasovat dílčí změny smluv plynoucí ze společného
jednání starostů, které nemění základní parametry smluv.

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

