
Zápis č.17 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 16.10.2019 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Zeman, Ing. M. Charvát, V. Vosecký, Z. Morávek, M. Perčina, 
                  MUDr. J. Pečenková 
 
Omluveni: Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger 
Program jednání: 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
4. Koncesní řízení 
5. Pronájem pozemků pro zemědělské účely 
6. Využití dešťových vod na hřišti 
7. Zimní údržba 
8.Chodník na ulici Pražská 
9.Rozpočet 2020 
10.Různé 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 16.10.2019 .     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 2.10.2019. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- V. Vosecký a Ing. M. Charvát. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 17 dne 16.10.2019- V.Voseckého 
   a Ing. M. Charváta. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 16 ze dne 2.10.2019. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 16 ze dne 2.10.2019. 
     Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu, že ČOV již prakticky  
     funguje, zbývají ještě některé zkoušky a drobné úpravy, v projektu bude doplněna technologická  
     lávka. Asfaltování Staré cesty proběhlo bez problémů, nyní jsou řešeny konečné úpravy 
    terénu před domy, položená ornice byla na mnoha místech rozježděna. Je potřeba ještě 
    opravit jedno místo kanalizačních řadů. Také se zmínil, že byla opravena kanalizace v ulici 
    Na Bělidle, byl tak vyřešen letitý problém. ZO bere na vědomí.  
 
4. Koncesní řízení-starosta podal zprávu, že dokumentace je již připravena a výběrové řízení 
    proběhne v nejbližší době.  
 
5. Pronájem pozemků pro zemědělské účely-p. Morávek uvedl, že záměr na pronájem byl vyvěšen 
    na úřední desce. Přihlásil se jediný zájemce.  ZO pronájem projednalo. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne  
    30.1.2019 s p. ********. 
    Předmětem Dodatku č.2 je pronájem(pacht) dalších pozemků 224/43, 224/27 a část 250/1, 
    celkem 1,0898 ha za cenu 3. 000,- Kč za ha, pozemky budou pronajaty na dobu neurčitou od  
    17.10.2019.  Jmenovaný souhlasí s doplatkem pachtovného za 3 roky zpětně. 
    Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Využití dešťových vod na hřišti - ZO opět projednalo projekt vybudování zádržných nádrží pro  
     zavlažování hřiště. Starosta uvedl, že nedostatek vody, kdy by nádrže nebyly dostatečně   
    zásobeny dešťovou vodou, by bylo možné vyřešit dovozem vyčištěné vody z ČOV.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje projekt na vybudování zádržných nádrží pro zavlažování hřiště  



    a podání žádosti o dotaci. 
   Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
7. Zimní údržba-ZO navrhuje uzavřít smlouvu s dosavadním poskytovatelem této služby p. ********. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na zimní údržbu místních komunikací s p. 
********. 
    Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
  8.Chodník na ulici Pražská-starosta uvedl, že ještě není rozhodnuto v žádosti o dotaci, ale již se  
     bude připravovat veřejná zakázka na výběr dodavatele. 
 
9. Rozpočet 2020- starosta připomněl, že je již nutné připravovat rozpočet a rozpočtový výhled. 
    ZO si stanoví priority, především v investičních akcích. Další výdaje, např. na příspěvek na  
   vybudování vodovodního přivaděče v rámci sdružení JEKOZ apod. je nutné také zvážit. 
    Proces sestavování rozpočtu bude pokračovat. 
 
10. Různé - ZO se zabývalo vydáváním obecního zpravodaje. Bude nutné situaci urychleně řešit. 
 
    Starosta ukončil schůzi ve 21.10 hodin. 
 
     Zapsala E. Pačesová dne 17.10.2019. 
 
    Ověřovatelé: Ing. M. Charvát…………………………. 
 
 
 
                             V. Vosecký……………………………. 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
          starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 16.10.2019 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 16.10.2019 
 
2. ověřovatele zápisu č. 17 dne 16.10.2019- Ing. M. Charváta a V Voseckého 
 
3. zápis č. 16 ze dne 2.10.2019 
 
4. ZO schvaluje Dodatek č.2 ke Smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne  
    30.1.2019 s p. ********. 
    Předmětem Dodatku č.2 je pronájem(pacht) dalších pozemků 224/43, 224/27 a část 250/1, 
    celkem 1,0898 ha za cenu 3. 000,- Kč za ha, pozemky budou pronajaty na dobu neurčitou od  
    17.10.2019.  Jmenovaný souhlasí s doplatkem pachtovného za 3 roky zpětně. 
 
5. projekt na vybudování zádržných nádrží pro zavlažování hřiště a podání žádosti o dotaci 
 
6. schvaluje uzavření smlouvy na zimní údržbu místních komunikací s p. ******** 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 


