Zápis č.4 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 19.2.2020
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, V. Vosecký, Z. Morávek, Ing. R. Vondrovic,
M. Vilinger, Ing. M. Zeman
Omluveni: MUDr. J. Jílková, Z. Morávek, M. Perčina
Hosté: N. Tomková a R. Trmal
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Stavba jídelny-výdejny
4. Chodník Pražská ulice
5. Volba místostarosty
6. Požární ochrana obce
7. Různé
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 19. 2. 2020 a přidání 1 bodu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 19.2.2020 a přidání bodu Požární ochrana
obce.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé: návrh- M. Vilinger a Ing. M. Zeman.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 4 dne 19.2.2020 M. Vilingera
a Ing. M. Zemana.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 3 ze dne 5.2.2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 3 ze dne 5.2.2020.
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Stavba jídelny-výdejny-starosta krátce shrnul přípravu na tuto akci. Projektová dokumentace je již
téměř hotova, chybí poslední stanovisko. Bohužel není reálné, že by do termínu podání žádosti
o dotaci, bylo vydáno platné stavební povolení. ZO zvažovalo, zda žádost podat i bez tohoto
povolení, žádost by pak měla menší šanci uspět, nebo rozhodnutí odložit a žádost podat až další
rok. Pí Tomková vysvětlila situaci, proběhla diskuse. Po zvážení všech okolností, ZO rozhodlo, že
konečné rozhodnutí prozatím odloží, pokud nebudou vyjasněny všechny termíny.
4. Chodník Pražská ulice-starosta podal zprávu, že již podepsal smlouvu s vybranou firmou.
Byla zajištěna místa pro dočasné staveniště, stavební dozor a BOZP bude také zajištěn.
ZO bere na vědomí.
5. Volba místostarosty- na schůzi dne 5.2.2020 rezignoval místostarosta p. Zdeněk Morávek
na funkci uvolněného místostarosty k 29.2.2020 a vzdal se mandátu zastupitele.
Starosta podal návrh na volbu nového místostarosty- Ing. M. Charváta. Od 1.3 2020 by funkci
vykonával jako neuvolněný a od 1.5.2020 by vykonával funkci jako uvolněný místostarosta.
Návrh usnesení: ZO schvaluje volbu Ing. Martina Charváta do funkce neuvolněného místostarosty
od 1.3. 2020.
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Návrh usnesení: ZO schvaluje volbu Ing. Martina Charváta do funkce uvolněného místostarosty
od 1.5. 2020.
Návrh usnesení: ZO v souladu s §72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 28. 542,- Kč, odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce 1.3.2020.
Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

6. Požární ochrana obce-starosta pohovořil o tom, že je nutné zajistit požární ochranu obce.
V předešlých dnech došlo k požáru a na Vyžlovce zasahovala jednotka dobrovolných hasičů
z Jevan. P. Trmal, velitel jevanských hasičů, upozornil, že již v minulosti došlo k jednání
mezi nimi a obcí Vyžlovka, ale bez výsledku. V případě, že obec Vyžlovka bude chtít zajistit
požární ochranu od jevanských hasičů, bude nutné uzavřít smlouvu o finančním příspěvku.
Navrhuje částku 50. 000,- Kč. Starosta uvedl, že ve srovnání s okolními obcemi je suma větší
a navrhuje částku 40. 000,- Kč ročně. P. Trmal souhlasil.
Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční částku příspěvku dobrovolným hasičům v Jevanech na
zajištění požární ochrany obce Vyžlovka ve výši 40. 000,- Kč ročně. Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
7. Různé- p. Charvát poděkoval organizátorům masopustu. P. Zeman uvedl, že ještě bude upřesněn
termín Dětského dne.

Starosta ukončil schůzi ve 20.40 hodin.
Zapsala: Eva Pačesová dne 21.2.2020.
Ověřovatelé: Ing. M. Zeman…………………………………

M. Vilinger…………………………………………….

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 19.2.2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1.program jednání dne 19.2.2020
2. ověřovatele zápisu č. 4 dne 19.2.2020- M. Vilingera a Ing. M. Zemana
3. zápis č. 3 ze dne 5.2.2020
4. volbu Ing. Martina Charváta do funkce neuvolněného místostarosty od 1.3. 2020
5. volbu Ing. Martina Charváta do funkce uvolněného místostarosty od 1.5. 2020
6. stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 28. 542,- Kč, odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce 1.3.2020
7. schvaluje finanční částku příspěvku dobrovolným hasičům v Jevanech na zajištění požární ochrany
obce Vyžlovka ve výši 40. 000,- Kč ročně, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

