
Zápis č.19 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 13.11.2019 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Zeman, Ing. M. Charvát, Z. Morávek, M. Perčina, 
                  Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger 
  
Omluveni: MUDr. J. Pečenková, V. Vosecký 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
4. Chodník na ulici Pražská 
5. Rozpočet r.2020 
6. Střednědobý rozpočtový výhled obce 
7. Rozpočtové opatření 
8. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za r.2019 
9. Žádost o umístění antén 
10. OZV o poplatku za komunální odpad 
11. Žádost pí ******** 
12. Koupě pozemku č.p.453/10 
13. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 13.11.2019  a přidání 1 bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 13.11.2019 a přidání bodu  
    Koupě pozemku č.p.453/10. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- M. Perčina M. Vilinger. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 19 dne 13.11.2019- M. Perčinu a M. Vilingera. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 18 ze dne 30.10.2019. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 18 ze dne 30.10.2019. 
     Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu, že proběhl kontrolní den,  
     zúčastnili se i zástupci MěÚ Říčany. I přes drobné námitky byl výsledek uspokojivý, je potřeba  
     dodat další podklady ke kolaudaci, která pravděpodobně proběhne příští rok v lednu.  
     Dále informoval o vícepracích, které firma VPK Suchý provedla, ať už co se týká vnitřního vybavení  
     ČOV, různé opravy apod., dále dojde k fakturaci na ČOV ve výši cca 40. 000,- Kč mimo běžný  
     provoz. Poslední platba firmě VPK Suchý proběhne po odstranění všech vad a nedodělků. 
 
4. Chodník na ulici Pražská-starosta seznámil ZO se Smlouvou o administraci této zakázky  
       na výstavbu chodníku. ZO Smlouvu podrobně projednalo. Má jen výhradu, požaduje, aby součástí 
      Smlouvy a ceny bylo i ZVA. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o řízení projektu mezi obcí Vyžlovka a firmou 
       LK Advisory, s.r.o. IČ: 24275093, Kubánské nám. 1391/11, Praha 10 s výhradou, aby součástí 
       Smlouvy a ceny bylo i ZVA. 
        Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Rozpočet r.2020- ZO podrobně projednalo všechny kapitoly návrhu rozpočtu na r.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení návrhu rozpočtu obce na r.2020 na úřední desku. 
      Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 



6. Střednědobý rozpočtový výhled obce- ZO se seznámilo s návrhem střednědobého rozpočtového  
     výhledu obce na roky 2020-2022.  
      Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení návrhu střednědobého rozpočtového  
      výhledu obce na roky 2020-2022. 
      Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Rozpočtové opatření - účetní vysvětlila provedení rozpočtového opatření, přijetí dotace 
    z MŽP a jiné drobné úpravy. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za r.2019 – starosta seznámil ZO se zprávou o přezkoumání  
     hospodaření obce za r.2019, resp. s dílčí zprávou. Byly nalezeny 2 drobné chyby a nedostatky. 
     Účetní podala zprávu o nápravě: byla opraven údaj ve výkazu Příloha část. D.2 a D.3-viz příloha, 
     bylo oceněno bezúplatné věcné břemeno částkou 10. 000,- Kč-viz příloha. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje nápravné opatření v souvislosti s výsledkem přezkoumání  
     hospodaření obce za r.2019, resp. s dílčí zprávou. 
     Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Dále starosta ocenil práci účetní a navrhl odměnu ve výši 3. 000,- Kč.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu účetní ve výši 3. 000,- Kč. 
     Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Žádost o umístění antén-p. Morávek podal zprávu o žádosti firmy Interconnect s.r.o.  o umístění  
     Antén pro bezdrátovou síť na vodojem. Nabízí roční pronájem 12. 000,- Kč. Zo žádost projednalo  
      a s uvedenou částkou nesouhlasí. 
     Návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost o umístění antén pro bezdrátovou síť na vodojem. 
     Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. OZV o poplatku za komunální odpad – Zo tento bod odkládá. 
 
11. Žádost pí Drobné M.- starosta přečetl žádost pí ********, která se týká stavebních úprav 
       její nemovitosti v ulici Na Návsi. Důvodem přestavby domu jsou vážné zdravotní problémy 
       jejího manžela a nutnost vybudovat pro něho potřebné zázemí. ZO se podrobně seznámilo  
      s plánkem. Souhlas obce bude nutný z důvodů sousedství jejího pozemku s obecním 
      a zkrácení povinné vzdálenosti stavby od sousedního pozemku. ZO není proti. 
      Návrh usnesení: ZO nemá námitek proti žádosti pí ******** a žádost v principu schvaluje. 
       Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. Koupě pozemku č.p.453/10- ZO již tento bod projednávalo dne 30.10.2019 a po projednání  
       s majitelem pozemku, který s navrženou cenou souhlasí, koupi schvaluje. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje koupi pozemku č.p. 453/10 v k.ú. Vyžlovka o výměře 56 metrů  
       čtverečních od p. ********, za cenu 150,- kč za metr  
       čtvereční, tj. celkem 8. 400,- Kč. 
        Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
13. Různé- starosta poděkoval za účast na setkání s občany, byl přečten zápis. Dále informoval, 
       že se společně s místostarostou p. Morávkem a starostkou Kostelce pí Havelkovou zúčastnili  
       schůzky na MZE, kde projednávali možnost dotace na vybudování nového přivaděče vody. 
       Současná situace s nedostatkem vody vyžaduje řešení. Sdružení JEKOZ do výstavby tohoto  
        přivaděče bude investovat své prostředky, stejně tak obec Vyžlovka se na této akci bude podílet,  
        finanční prostředky jsou ale nedostatečné, bez dotace by stavbu přivaděče nebylo možné  
        realizovat. Výsledek schůzky byl uspokojivý, přivaděč by měl být financován z 80 % z dotace. 



      Dále starosta ukázal plány na přestavbu domu č.p.1, kde by mělo vzniknout kromě úřadoven  
      obecního úřadu i komunitní centrum, informační centrum, prostor pro zázemí zdravotnických  
      služeb. Existuje několik variant, budou představeny veřejnosti.  
 
 
       Starosta ukončil schůzi ve 22.00 hodin. 
 
       Zapsala Eva Pačesová dne 19.11.2019 
 
 
       Ověřovatelé: M. Perčina……………………………………… 
 
 
 
                                M. Vilinger………………………………………… 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 13.11.2019 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 13.11.2019 
 
2. ověřovatele zápisu č. 19 dne 13.11.2019- M. Perčinu a M. Vilingera 
 
3. zápis č. 18 ze dne 30.10.2019 
 
4. Smlouvu o řízení projektu mezi obcí Vyžlovka a firmou LK Advisory, s.r.o. IČ: 24275093, Kubánské  
       nám. 1391/11, Praha 10 s výhradou, aby součástí Smlouvy a ceny bylo i ZVA 
 
5. vyvěšení návrhu rozpočtu obce na r.2020 na úřední desku 
 
6. vyvěšení návrhu střednědobého rozpočtového výhledu obce na roky 2020-2022 
 
7. rozpočtové opatření č. 9 dle přílohy zápisu 
 
8. nápravné opatření v souvislosti s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za r.2019, resp. s dílčí  
     Zprávou 
 
9. odměnu účetní ve výši 3. 000,- Kč 
 
10. koupi pozemku č.p. 453/10 v k.ú. Vyžlovka o výměře 56 metrů  čtverečních od p. ********, za 
cenu 150,- kč za metr čtvereční, tj. celkem 8. 400,- Kč 
 
Zastupitelstvo neschvaluje: 
 
1. žádost o umístění antén pro bezdrátovou síť na vodojem 
 
Zastupitelstvo nemá námitek: 
 
1.proti žádosti pí ******** a žádost v principu schvaluje 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 


