
Zápis č.12 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 26.6.2019 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., M. Vilinger, Ing. M. Zeman,  Ing. M. Charvát,  
                   M. Perčina, Ing. R. Vondrovic, V. Vosecký, MUDr. J. Pečenková 
Omluveni: Z. Morávek, hosté: p. Vaněk J. 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
4. Ceny pachtovného 
5. Dodatek pachtovní smlouvy 
6. Rozpočtové opatření 
7. Dohoda o společném školském obvodu 
8. Jednací řád-plán zasedání ZO 
9. Pronájem - byt koupaliště 
10. Zdroje pro zásobování obce pitnou vodou 
11. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 26.6..2019 a přidání 21bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 26.6.2019 a přidání bodu Zdroje pro  
     zásobování obce pitnou vodou. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Zeman a V. Vosecký. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 12 dne 26.6.2019- Ing. M. Zemana  
     a V. Voseckého. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 11 ze dne 12.6.2019. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 11 ze dne 12.6.2019. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu o technologii na ČOV, 
    která je již téměř hotova, v nejbližší době již bude fungovat provoz ČOV na polovinu kapacity. 
    Rybník je také již téměř hotov, a v brzké době již do něho bude čerpána odpadní voda z ČOV. 
   Co se týká výstavby kanalizace v lokalitě Březinky, nejhorší úsek v ulici V Březinkách-Louka 
    je již překonán, a i další úseky pokračují dle plánu. Celkově bude termín dokončení stavby 
    dodržen, spíše bude stavba v předstihu. ZO bere na vědomí. 
 
4. Ceny pachtovného- p. Vondrovic podal zprávu o nutnosti stanovit cenu pachtovného v obci 
   Vyžlovka. ZO po prostudování materiálů k tomuto tématu se shodli na ceně pachtovného. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje cenu pachtovného v obci Vyžlovka na 3. 000,- Kč za hektar. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Dodatek pachtovní smlouvy-starosta uvedl, že se jedná o dodatek stávající smlouvy o pachtu. 
    Pozemky, kterých se smlouva týká, nebyly pachtýři předány a nebude tedy z jeho strany hrazeno 
    pachtovné za r. 2019. Důvodem je, že na uvedených pozemcích hospodaří ZD Týnice. Obec bude  
    tedy pachtovné požadovat po ZD Týnice. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.1 Smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené s p. Škarkou  
   dne 30.1.2019. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



6. Rozpočtové opatření-účetní vysvětlila, že je nutné provést rozpočtové opatření. 
    Bude nutné zapojit rozpočtový přebytek, důvodem je hrazení faktur na výstavbu kanalizace. 
    Dotace od SFŽP dosud nebyla obci poukázána na účet.  Další drobné úpravy v kapitole 3429 
    3612, 3314 budou rovněž provedeny. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje pověření starosty provést rozpočtové opatření v souvislosti  
    s výstavbou kanalizace a intenzifikace ČOV, tzn. přijetí dotace, nebo zapojení rozpočtového  
     přebytku tak, aby bylo zajištěno financování této akce. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Dohoda o společném školském obvodu-starosta vysvětlil, že bude nutné přistoupit k 
    výpovědi obci Jevany ze společného školského obvodu Základní školy Vyžlovka. 
     Obec Vyžlovka nemůže dostát závazku z této dohody. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje výpověď Dohody o společném školském obvodu ZŠ Vyžlovka mezi  
     obcí Vyžlovka a obcí Jevany.  
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Jednací řád-plán zasedání ZO-starosta předložil návrh termínů do konce roku. Schůze bude  
      31.7.2019, po prázdninách 4.9. a dále po 14 dnech do konce roku. ZO bere na vědomí. 
 
9. Pronájem-byt koupaliště-starosta uvedl, že záměr byl vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů. 
    O pronájem projevil zájem stávající nájemce areálu koupaliště. Přislíbil, že byt uvede 
    do obyvatelného stavu. Byt byl ve špatném stavu po minulých nájemnících. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem bytu č.p.118 ulice Ke Koupališti p************** na dobu 
určitou od 1.7.2019 do  
    31.12.2021 za nájemné ve výši 3.000,- Kč + služby ve výši 2. 000,- Kč s tím, že byt uvede do  
     způsobilého stavu. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Zdroje pro zásobování obce pitnou vodou-starosta představil p. *********, občana Vyžlovky, 
       který je odborníkem na hydrogeologii. P. ********* krátce hovořil na téma vyhledávání zdrojů 
       pitné vody. Trend je nyní spíše využívat povrchovou vodu. V případě využívání spodních vod, 
      resp. vyhledávání zdrojů, je možné využít vypsaných dotačních titulů. ZO obce proto požádá  
       p. ********* o spolupráci. 
       Návrh usnesení: ZO pověřuje p. ********* zprostředkováním nabídek na projektovou 
dokumentaci 
       a práce spojené s průzkumnými vrty pro účely zásobování obce Vyžlovka pitnou vodou. 
       Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Různé-starosta uvedl, že již obdržel návrh smlouvy na vybudování dětského hřiště v areálu  
       fotbalového hřiště. Smlouva je již před podpisem. 
        P. Vondrovic předložil projekt na rekonstrukci sportovního areálu. Dle mínění ZO je projekt  
        výrazně předražený. Byly upřesněny detaily akce „kácení májky“. 
        Starosta ukončil schůzi ve 20.45 hodin. 
        Zapsala E. Pačesová dne 28.6.2019. 
 
          Ověřovatelé: Ing. M. Zeman…………………………………………….. 
 
                                   V. Vosecký……………………………………………………… 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 



         starosta obce 

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 26.6.2019 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 12.6.2019 
 
2. ověřovatele zápisu č. 12 dne 26.6.2019- Ing. M. Zemana a V. Voseckého 
 
3. zápis č. 11 ze dne 12.6.2019 
 
4. cenu pachtovného v obci Vyžlovka na 3. 000,- Kč za hektar 
 
5. Dodatek č.1 Smlouvy o zemědělském pachtu uzavřené s p. Škarkou dne 30.1.2019 
 
6. rozpočtové opatření č. 4 dle přílohy zápisu 
 
7.  pověření starosty provést rozpočtové opatření v souvislosti s výstavbou kanalizace a intenzifikace  
     ČOV, tzn. přijetí dotace, nebo zapojení rozpočtového přebytku tak, aby bylo zajištěno financování  
      této akce  
 
8. výpověď Dohody o společném školském obvodu ZŠ Vyžlovka mezi obcí Vyžlovka a obcí Jevany 
 
9. pronájem bytu č.p.118 ulice Ke Koupališti p. ********* na dobu určitou od 1.7.2019 do 
31.12.2021 za nájemné ve výši 3.000,- Kč + služby ve výši 2. 000,- Kč s tím, že byt uvede do 
způsobilého stavu 
 
 
Zastupitelstvo pověřuje: 
 
1. p. ********* zprostředkováním nabídek na projektovou dokumentaci a práce spojené  
         s průzkumnými vrty pro účely zásobování obce Vyžlovka pitnou vodou 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 


