Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8.1.2020
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Zeman, Ing. M. Charvát, V. Vosecký, Z. Morávek, M. Perčina,
MUDr. J. Pečenková,Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV
4. Provozování VH infrastruktury
5. MAS Říčansko
6. Prodej pozemku č.p.345/11
7. Pronájem pozemků
8. Narovnání vlastnického práva- pozemek č.p.339/35
9. Různé
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 8. 1. 2020 .
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 8.1.2020.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé: návrh- Z. Morávek a Ing. R. Vondrovic.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 1 dne 8.1.2020 Z. Morávek
a Ing. R. Vondrovice.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 21 ze dne 11.12.2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č.21 ze dne 11.12.2019.
Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu, že se odstraňují drobné
Závady uvnitř ČOV i okolí. Žádost o kolaudaci byla již podána. Zároveň upozornil, že svážení na ČOV
fekálními vozy není pro tento typ ČOV doporučováno, a proto to nebude již možné.
4. Provozování VH infrastruktury- starosta podal zprávu, že smlouva s firmou Energie AG Kolín, je již
zanesena do registru. Došlo k předání infrastruktury. Dále zmínil, že se hledá obsluha ČOV.
ZO bere na vědomí.
5. MAS Říčansko-p. Vondrovic podal zprávu, že je nutné obnovit souhlas obce s územní působností
MAS Říčansko. ZO souhlas uděluje.
Návrh usnesení: ZO schvaluje územní působnost pro MAS Říčansko v letech 2021-2027.
Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
6. Prodej pozemku č.p.345/11-tento bod je odložen, není dosud provedeno přesné zaměření
prodávaného pozemku.
7. Pronájem pozemků- p. Morávek podal zprávu o tom, že záměr byl vyvěšen na úřední desce.
Jedná se pronájem pozemků pro účely pastvy pro koně se zázemím. ZO s pronájmem souhlasí.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemků č.p. 276/9 o výměře 500 m², 309/4 o výměře
65 m², 309/3 o výměře 2242 m², 309/2 o výměře 5322 m², 309/1 o výměře 4900 m² a 276/27
o výměře 43 m², celkem 13072 m² v k. ú. Vyžlovka pro účely pastviny pro koně s mobilním
zázemím pí ******************************************************** na dobu
1 roku od 1.2.2020 s ročním nájmem 12.000,- Kč.
Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

8. Narovnání vlastnického práva- pozemek č.p.339/35-starosta uvedl historii tohoto pozemku.
Jedná se o obecní pozemek, který byl využíván soukromou osobou. Nyní se jedná o možnost
tzv. vydržení. Pravděpodobně dojde k soudu. Zastupitelstvo schvaluje záměr, aby o otázce
vlastnictví k pozemku parc.č. 339/35 o výměře 248 m2 v kat. úz. Vyžlovka, dosud v katastru
nemovitostí vedeném jako vlastnictví Obce Vyžlovka, bylo vyvoláno rozhodnutí soudu, v případě,
že se **********************************************************, která tvrdí, že
vlastnické právo k této nemovitosti vydržela, obrátí na soud.

9. Různé- starosta hovořil o investičních akcích obce v tomto roce, u ÚP obce, by již mělo
dojít k dořešení připomínek, dále seznámil ZO s tím, že projekt na výdejnu ŠJ byl podán na odbor
územního plánování, připravuje se architektonická soutěž na rekonstrukci č.p.1, chodník za
kapličkou a také chodník na Pražské ulici jsou před realizací, dále se zvažuje možnost vybudování
MŠ. Dále byly projednány termíny kulturních a sportovních akcí: 30.4. májka,30.5. Vyžlovské léto,
5.6. kácení májky. Sportovci chystají 28.3. sportovní karneval, 14.3. bude valná hromada, 4.6.
Dětský den a 20.6. oslava 80. výročí založení SKV.
P. Morávek informoval ZO, že proběhla schůzka, která se týká připravovaného výběrového
řízení na svozce odpadů.
Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin.
Zapsala Eva Pačesová dne 12.1.2020.
Ověřovatelé: Z. Morávek………………………………..

Ing. R. Vondrovic……………………………

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8.1.2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1.program jednání dne 8.1.2020
2. ověřovatele zápisu č. 1 dne 8.1.2020- Ing. R. Vondrovice a Z. Morávka
3. zápis č. 21 ze dne 11.12.2019
4. územní působnost pro MAS Říčansko v letech 2021-2027
5. pronájem pozemků č.p. 276/9 o výměře 500 m², 309/4 o výměře
65 m², 309/3 o výměře 2242 m², 309/2 o výměře 5322 m², 309/1 o výměře 4900 m² a 276/27
o výměře 43 m², celkem 13072 m² v k. ú. Vyžlovka pro účely pastviny pro koně s mobilním
zázemím ********************************************************* na dobu
1 roku od 1.2.2020 s ročním nájmem 12.000,- Kč

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

