
Zápis č.21 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 11.12.2019 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Zeman, Ing. M. Charvát, Z. Morávek, M. Perčina, 
                  Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger, MUDr. J. Pečenková, V. Vosecký 
 
 Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
4. Koncesní řízení 
5. Ceny-vodné a stočné 
6. OZV r. 2020 
7. Rozpočet obce na r.2020 
8. Střednědobý rozpočtový výhled obce 
9. Rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka 
10. Dotace SKV-vyúčtování  
11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
12. Kontrola dotace ZŠ Vyžlovka 
13. Rozpočtové opatření 
14. Smlouva o zajištění právního zastupování obce 
15. Novela nařízení vlády č.318/2017 Sb. 
16. Různé 

 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 11.12. 2019 a přidání 1 bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 11.12.2019 a přidání bodu - Novela nařízení  
    vlády č.318/2017 Sb. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Zeman a Ing. M. Charvát. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 21 dne 11.12.2019- Ing. M. Zemana  
    a Ing. M. Charváta. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 20 ze dne 27.11.2019. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 20 ze dne 27.11.2019. 
     Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu, že na ČOV se řeší  
    Již drobnosti, např. nedokončené zábradlí, rošty apod. Proběhla kontrola stok, některé netěsnily. 
     Komunikace Na Staré cestě je již vyčištěná. Dále uvedl, že firmě VPK Suchý vznikly při napojování 
     nemovitostí na kanalizační řad určité náklady mimo rámec rozpočtu, musela se vypořádat  
     se sítěmi ČEZ apod., práce byla velmi obtížná. Proto žádá firma o uhrazení vícenákladů ve výši 
     150. 000,- Kč. ZO souhlasí s úhradou. 
 
4. Koncesní řízení- starosta uvedl, že je již připravená koncesní smlouva, ZO se s ní seznámilo. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření koncesní smlouvy na provozování VH infrastruktury 
    mezi obcí Vyžlovka a Energie AG Kolín, a.s. Smlouva je přílohou zápisu. 
     Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Ceny-vodné a stočné-starosta podal zprávu, že ceny dle nabídky z koncesního řízení, 
    jsou: vodné 40,52 + DPH, stočné 33,32 + DPH. Uvedená firma sama osloví občany, obec žádá  
   o součinnost. 



    Návrh usnesení: ZO schvaluje ceny vodného a stočného: : vodné 40,52 + DPH, stočné 33,32 + DPH. 
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 
6. OZV r. 2020-p. Vondrovic uvedl, že dle platné legislativy (změna zákona o poplatcích), je nutné  
    přijmout nové OZV. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č. 4/2019    o poplatku za komunální odpad.  
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č. 5/2019    o místním poplatku za užívání veřejného  
    prostranství. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č. 6/2019    o místním poplatku z ubytovací kapacity. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č. 7/2019    o místním poplatku ze psů. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Rozpočet obce na r.2020- starosta uvedl, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce 
    od 14.11.2019, námitky nebyly žádné. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Vyžlovka na r.2020 jako schodkový se započtením 
     přebytku z minulých let. 
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Střednědobý rozpočtový výhled obce-starosta uvedl, že výhled byl vyvěšen na úřední desce  
     od 14.11.2019. Nebyly žádné námitky. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Vyžlovka na roky  
      2020-22. 
      Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Rozpočet a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka- starosta uvedl, že rozpočet a  
      střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka byl vyvěšen na úřední desce úřadu od 25.11.2019.  
      Námitky nebyly žádné. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet ZŠ Vyžlovka na r.2020 a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ  
     Vyžlovka na roky 2021-23. 
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Dotace SKV-vyúčtování - účetní seznámila ZO s výsledkem podaného vyúčtování dotace pro SKV. 
     Doklady odpovídají uzavřené veřejnoprávní smlouvě a jsou řádně označeny. 
     Vyúčtování bylo podáno ve stanoveném termínu. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje vyúčtování poskytnuté dotace SK Vyžlovka za r. 2019. 
      Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace- starosta podal zprávu o žádosti SKV o poskytnutí  
    dotace z rozpočtu obce v oblasti sport mezi obcí Vyžlovka a SK Vyžlovka  z.s. ve výši 150.000,- Kč. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  
    obce v oblasti: sport mezi obcí Vyžlovka a SK Vyžlovka z.s.IČ:14801108, Sportovní č. p. 172,  
    Vyžlovka na r.2020 s ročním příspěvkem 150. 000,- Kč. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 
 
 
 



12. Kontrola dotace ZŠ Vyžlovka- účetní podala zprávu o výsledku kontroly hospodaření školské  
       právnické osoby Základní školy Vyžlovka. Předmětem kontroly bylo hospodárné nakládání  
       s příspěvkem od obce. Byla předložena hlavní kniha analytické evidence, kde je o příspěvku 
       účtováno odděleně a doklady jsou řádně označeny.  
       Návrh usnesení: ZO schvaluje zprávu o kontrole hospodaření s příspěvkem od obce pro 
       ZŠ Vyžlovka.   
       Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
13. Rozpočtové opatření- účetní a správce rozpočtu podala zprávu o nutné úpravě rozpočtu. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10 dle přílohy zápisu. 
       Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
14. Smlouva o zajištění právního zastupování obce- starosta uvedl, že bude nutné uzavřít 
       smlouvu o zajištění právního zastupování obce. Zatím se v této věci jedná. ZO bere na vědomí. 
 
15. Novela nařízení vlády č.318/2017 Sb.- starosta podal zprávu, že nařízení bylo vydáno v těchto  
      dnech. Jedná se o úpravu odměn zastupitelů.  
      Návrh usnesení: ZO schvaluje výši odměn pro ZO dle platné přílohy nařízení vlády č.318/2017 Sb. 
      od 1.1.2020 dle přiložené tabulky. 
      Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
16. Různé- ZO stanovilo termíny dalších schůzí v r.2020 do letních prázdnin. První schůze se koná  
     8.1.2020 a každých dalších 14 dnů, vyjma jarních prázdnin 4.3.poslední termín je 24.6., veřejné 
     setkání s občany by se mělo konat 15.5.2020. Vyžlovské léto 30.5.2020. 
 
 
     Starosta ukončil schůzi ve 20.20. hodin. 
 
     Zapsala Eva Pačesová dne 18.12.2019. 
 
 
     Ověřovatelé: Ing. M. Zeman………………………………………. 
 
 
 
                              Ing. M. Charvát……………………………………….  
 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 11.12.2019 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 11.12.2019 
 
2. ověřovatele zápisu č. 21 dne 11.12.2019- Ing. M. Charváta a Ing. M. Zemana 
 
3. zápis č. 20 ze dne 27.11.2019 
 
4. uzavření koncesní smlouvy na provozování VH infrastruktury mezi obcí Vyžlovka a Energie AG  
     Kolín, a.s. Smlouva je přílohou zápisu 
 
5. ceny vodného a stočného: : vodné 40,52 + DPH, stočné 33,32 + DPH 
 
6. OZV č. 4/2019    o poplatku za komunální odpad 
 
7. OZV č. 5/2019    o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
8. schvaluje OZV č. 6/2019    o místním poplatku z ubytovací kapacity 
 
9. OZV č. 7/2019    o místním poplatku ze psů 
 
10. rozpočet obce Vyžlovka na r.2020 jako schodkový se započtením přebytku z minulých let 
 
11. střednědobý rozpočtový výhled obce Vyžlovka na roky 2020-22 
 
12. rozpočet ZŠ Vyžlovka na r.2020 a střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka na roky 2021-23 
 
13. vyúčtování poskytnuté dotace SK Vyžlovka za r. 2019 
 
14. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v oblasti: sport mezi obcí  
       Vyžlovka a SK Vyžlovka z.s.IČ:14801108, Sportovní č. p. 172, Vyžlovka na r.2020 s ročním  
       příspěvkem 150. 000,- Kč 
 
15. zprávu o kontrole hospodaření s příspěvkem od obce pro ZŠ Vyžlovka 
 
16. rozpočtové opatření č. 10 dle přílohy zápisu 
 
17. výši odměn pro ZO dle platné přílohy nařízení vlády č.318/2017 Sb. od 1.1.2020 dle přiložené  
       tabulky 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
 
 
 
 
 


