
Zápis č.15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 18.9.2019 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., M. Vilinger, Ing. M. Zeman,  Ing. M. Charvát,  
                    Ing. R. Vondrovic, V. Vosecký, Z. Morávek, M. Perčina 
Omluveni: MUDr. J. Pečenková 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
4. Pozemky nad lomem 
5. Dohoda JEKOZ Jevany 
6. Rozpočtové opatření 
7. Sezona na koupališti 
8. Dotace KÚSK 
9. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 18.9.2019 a přidání 1bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 18.9.2019 a přidání bodu Dotace KÚSK. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- M. Perčina a Ing. R. Vondrovic. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 15 dne 18.9.2019- M. Perčinu  
     a Ing.  R.Vondrovice.    
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 14 ze dne 4.9.2019. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 14 ze dne 4.9.2019. 
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu o dalším kontrolním dnu. 
    Nyní se upravují již povrchy, bude probíhat asfaltování Staré cesty KSÚS. Dojde k uzavírce  
    komunikace, jedné se o zajištění přístupu ke všem nemovitostem v této lokalitě. 
   Co se týká ČOV stále se připravuje vystrojení, vyskytly se drobné závady a jsou postupně  
   odstraňovány. Také zmínil, že výstavba přinesla zvýšené náklady na provoz a obsluhu ČOV, bude  
    nutné na tuto kapitolu přidat finanční prostředky. ZO bere na vědomí. 
    
4. Pozemky nad lomem- ZO opět tento bod odkládá. 
 
5. Dohoda JEKOZ Jevany- starosta se zúčastnil jednání sdružení a schůzky se starosty Nučic a Jevan. 
    Společně dolaďovali podrobnosti chystané smlouvy. V říjne se schází valná hromada sdružení 
    a měla by připravovanou smlouvu o připojení obce Vyžlovka schválit. Dále starosta zmínil i některé  
     skutečnosti např. z účetnictví JEKOZU, dále hovořil o přípravách na nový přivaděč a o hledání 
     nových zdrojů vody. Dle jeho mínění by i ostatní obce, které odebírají vodu z JEKOZU měly přispět  
     na nový přivaděč. P. Charvát se dotázal, zda jsou řešeny úniky vody, pan starosta uvedl, že 
     již stávající technika umožňuje úniky lépe lokalizovat, a tím je také eliminovat. ZO bere na vědomí.  
      
6. Rozpočtové opatření- účetní vysvětlila a předložila ZO finanční výkaz, kde je potřeba provést  
    úpravy v rozpočtu , jedná se především o kapitoly odvádění odpadních vod, dále převod finančních 
    prostředků z účtu ČNB na BÚ KB, dále zajištění financování oprav v Březinkách po  
    výstavbě kanalizace a další drobné úpravy. ZO bere na vědomí zprávu starosty o provedeném  
    rozpočtovém opatření č.6 ze dne 30.8.2019-jednalo se o přijetí dotace na výstavbu kanalizace. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7 dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



7. Sezona na koupališti- účetní připravila ZO vyúčtování nákladů a výnosů. ZO bere na vědomí. 
    P. Morávek zmínil cestu, resp. ulici Ke Koupališti, která je předmětem dědického řízení, které 
    právě probíhá. Debatovalo se o nepříliš využívaném potenciálu areálu koupaliště a okolí rybníka. 
    Je to jeden ze symbolů obce. 
     
8. Dotace KÚSK- starosta informoval ZO o přidělení dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu 
    na akci Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV ve výši 1.282.319,- Kč. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření  
    veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Různé-p. Charvát nastínil přehled chystaných akcí na podzim, výstavu z historie obce, přednášky, 
    oslavy 28.10 a 17.11. P. Vosecký hovořil o řešení čerpání vody pro potřeby sportovního areálu, dále 
    hovořil i o problému oplocení. Starosta předvedl ZO ukázku knihy - snímky regionu Říčanska a  
    Brandýska. Bylo dotčeno i téma obecního zpravodaje. Byl domluven termín 13.10.-ZO se sejde  
    na Býkovce, kde bude vyznačovat pomocí kůlů tuto cestu. 
 
    Starosta ukončil schůzi ve 21.10 hodin. 
 
    Zapsala Eva Pačesová dne 19.9.2019. 
 
 
 
 
 
    Ověřovatelé: M. Perčina………………………………… 
 
 
                           Ing. R. Vondrovic……………………………….. 
 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
       starosta obce 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 18.9.2019 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 18.9.2019 
 
2. ověřovatele zápisu č. 15 dne 18.9.2019- Ing. R. Vondrovice a M. Perčinu 
 
3. zápis č. 14 ze dne 4.9.2019 
 
4. rozpočtové opatření č.7 dle přílohy zápisu 
 
5. přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí  
     dotace 
 
 
 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
      starosta obce 


