
Zápis č.14 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 4.9.2019 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., M. Vilinger, Ing. M. Zeman,  Ing. M. Charvát,  
                    Ing. R. Vondrovic, V. Vosecký, Z. Morávek 
Omluveni: MUDr. J. Pečenková, M. Perčina 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
4. Koncesní řízení 
5. Plán financování obnovy VH infrastruktury 
6. Dopravní průzkum 
7. Prodej pozemku 
8. Pozemky nad lomem 
9. Dohoda JEKOZ Jevany 
10. OZV č.3/2019 
11. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 4.9.2019 a přidání 1bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 4.9.2019 a přidání bodu OZV č.3/2019. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- M. Vilinger a Ing. M. Zeman. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 14 dne 4.9.2019- M. Vilingera  
    a Ing. M. Zemana. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 13 ze dne 31.7.2019. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 13 ze dne 31.7.2019. 
     Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu o stavu výstavby.  
    Kanalizace je již položena, prováděly se opravy. V současné době probíhají práce na položení 
    Povrchů, opravuje se i dešťová kanalizace. V ulici Sportovní v blízkosti fotbalového hřiště vznikne  
    příčné stání. Starosta dále uvedl, jakou technologií budou povrchy provedeny. Na konečnou úpravu 
    komunikací v této lokalitě obec vynaloží prostředky ve výši cca 350. 000,- Kč z obecního rozpočtu. 
    Co se týká ČOV - dokončuje se montáž 2. poloviny technologie. ZO bere na vědomí. 
 
4. Koncesní řízení-starosta seznámil ZO s tím, že v současné době celý proces uvedeného řízení 
     je nyní řešen na SFŽP. Příprava je velmi náročná. ZO bere na vědomí. 
 
5. Plán financování obnovy VH infrastruktury- starosta podal zprávu, že jsou již známy ukazatele 
     tohoto plánu. ZO bere na vědomí zprávu k vyplněnému nástroji Udržitelnosti 2014+., která je  
     přílohou zápisu.  
     
6. Dopravní průzkum- p. Morávek podal zprávu o tom, že bez provedeného dopravního průzkumu 
     nelze realizovat další akce na zlepšení dopravní situace na hlavní silnici na ulici Pražská, např.  
     použití dynamického zpomalovacího semaforu, úsekové měření atd. ZO po diskusi schvaluje  
     pořízení dopravního průzkumu. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení dopravního průzkumu na hlavní silnici na ulici Pražská. 
     Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



7. Prodej pozemku- starosta podal zprávu o žádosti majitelů nemovitosti v lokalitě Pod Strání. 
    Pozemek č.p.345/11, resp. jeho část cca 200 metrů čtverečních je užíván jako příjezdová cesta  
     k nemovitosti a jeho prodejem by majitelé zvětšili i svůj stavební pozemek. Obec nemá pro tento  
     pozemek žádné využití ani do budoucna. O ceně v případném prodeji bude jednáno. Nyní ZO  
     souhlasí s vyvěšením záměru. 
 
 8. Pozemky nad lomem-starosta vysvětlil ZO situaci. Tato kauza se řeší již dlouhodobě. 
      Stále se nedospělo ke schůdnému řešení pro obě strany. Nyní majitelé prostřednictvím p. 
********* 
      podali žádost o odkup pozemku 319/138, který by řešil přístup majitelů těchto pozemků  
      k napojení na inženýrské sítě obce. Obec požadovala v minulosti příspěvek ve výši 100,- Kč 
      za metr čtvereční uvedených pozemků. Majitelé nesouhlasili. ZO prozatím tento bod odkládá. 
       
9. Dohoda JEKOZ Jevany- p. Morávek podal zprávu o jednání valné hromady tohoto sdružení,  
     kterého se zúčastnil. Zatím není žádný relevantní výstup z jednání. Byly připomínky ze strany  
     JEKOZU i Jevan , které je potřeba do smlouvy zapracovat, zejména množství dodávané vody. 
     ZO bere na vědomí. 
 
10. OZV č.3/2019-p. Vondrovic uvedl, že je nutné v souvislosti s vypovězením společného školského  
      obvodu, vydat OZV.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č.3/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2017. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Různé- starosta zmínil problém mateřských škol. Bohužel stát na řešení obcím nijak nepřispívá. 
       V této souvislosti obec zvažuje i výstavbu vlastní školky a jedná o koupi vhodného pozemku. 
 
      Starosta ukončil schůzi ve 21.30 hodin. 
 
 
      Zapsala. Eva Pačesová dne 6.9.2019. 
  
 
      Ověřovatelé: M. Vilinger……………………………………………. 
 
 
                              Ing. M. Zeman  ……………………………………..  
 
 
 
                                                                     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 4.9.2019 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 4.9.2019 
 
2. ověřovatele zápisu č. 14 dne 4.9.2019- Ing. M. Zemana a M. Vilingera 
 
3. zápis č. 13 ze dne 31.7.2019 
 
4. pořízení dopravního průzkumu na hlavní silnici na ulici Pražská 
 
5. OZV č.3/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2017 
 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
    starosta obce 


