Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 12.5.2021
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, M. Perčina, Ing. M. Zeman, MUDr. J. Jílková,
V. Vosecký, Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger
Hosté: p. Procházka a pí. Konhefer
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Dopravní situace
4. Wakepark-pronájem
5. Monitoring-výstavba VH infrastruktury
6. Ropid
7. Návrh závěrečného účtu obce
8. Lokalita K Hájovně
9. Různé
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 12.5.2021.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání 12.5.2021.
Ověřovatelé: návrh- MUDr. J. Jílková, Ing. M. Charvát.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 7 dne 12.5.2021 MUDr. J. Jílkovou,
Ing. M. Charváta.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 6 ze dne 28.4.2021.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 6 ze dne 28.4.2021.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Dopravní situace- starosta a p. Charvát hovořili o schůzce se zástupci Tehova a Louňovic,
tématem byla celková dopravní situace v okolí. Dle jejich sdělení přispělo úsekové měření
rychlosti ke zklidnění dopravní situace. K uvedenému měření je oprávněná pouze ORP Říčany.
Starosta dále uvedl, že bude dána do provozu nová linka Jevany - Říčany, na kterou by navazovala
železnice. Co se týká příspěvku obce na dopravní obslužnost, došlo po jednání k menší cenové
úpravě oproti původně avízovanému skokovému navýšení. O dopravě se bude dále jednat.
4. Wakepark-pronájem- p. Procházka, zástupce firmy, která by tuto atrakci měla provozovat,
hovořil o fungování wakeparku, bezpečnosti provozu a odpověděl na dotazy zastupitelů.
Pí Konhefer seznámila ZO s výsledkem jednání s ČZU, která je majitelem rybníka.
ČZU požaduje větší nájem oproti původnímu návrhu, ale jinak nemá s provozováním atrakce
problém. ZO poté zvažovalo rozhodnutí, argumenty byly pro i proti, zvýšení atraktivity koupaliště,
nájemné a na druhé straně určitá hlučnost provozu, částečné omezení užívání rybníka pro plavce
v neposlední řadě i malá zkušenost p. Procházky (uvedl, že samostatně ještě atrakci neprovozoval).
Roli hraje i skutečnost, že v místě prochází hranice přírodní rezervace.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje provozování vodní atrakce wakepark na pláži Vyžlovského
rybníka.
Hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 1. Schváleno.
5. Monitoring-výstavba VH infrastruktury-starosta uvedl, že obec má za povinnost, jako příjemce
dotace provádět monitoring, tzn. vypracovávat po dobu 10 let monitorovací zprávu. Jedná se o
částku 100. 000,- Kč na uvedenou dobu 10 let. ZO prozatím bere na vědomí.

6. Ropid- starosta podal zprávu o výsledku jednání o příspěvku obcí na dopravní obslužnost, došlo
k menší cenové úpravě oproti původně avízovanému skokovému navýšení, cca10 %.
ZO bere na vědomí.
7. Návrh závěrečného účtu obce- účetní předložila ZO návrh na ZÚ obce za r.2020. Vysvětlila
jednotlivé kapitoly. Návrh bude zveřejněn na úřední desce úřadu.
ZO bere na vědomí.
8. Lokalita K Hájovně- ZO opět projednávalo žádost majitelů pozemků v této lokalitě o podmínkách
obce, za kterých zde povolí výstavbu nových rodinných domků. Starosta srovnal uvažované příjmy
majitelů s výdaji obce, spojených s novou výstavbou. Ceny pozemků v současné době vzrostly.
Obec bude mít výdaje např. s rozšířením ČOV, kapacita školy, školky bude nedostatečná apod.
ZO bere na vědomí a bude dále jednat.
9. Různé-p. Charvát informoval o přípravě Vyžlovského léta, které se chystá na 19. 6. 2021.
P. Vosecký hovořil o pozemku nad hřbitovem, který je pronajat jako pastvina, pozemek je dobře
udržován a došlo k celkové rekultivaci lokality. Oproti tomu v oblasti Pískovny je stále nepořádek
kolem kontejnerů. P. Charvát navázal na problém třídění a svozu odpadu. Prozatím nejsou žádné
nové zprávy, co se týká této problematiky. P. Zeman seznámil ZO s tím, že opět proběhne nábor
fotbalistů. 3.6. by měl být Dětský den a také by se měl uklízet les.
Starosta ukončil schůzi ve 21.35 hodin.

Ověřovatelé: MUDr. J. Jílková……………………………

Ing. M. Charvát………………………………….

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 12.5.2021
Zastupitelstvo schvaluje:
1.program jednání dne 12.5.2021
2. ověřovatele zápisu č. 7 dne 12.5.2021- MUDr. J. Jílkovou a Ing. M. Charváta
3. zápis č. 6 ze dne 28.4.2021

Zastupitelstvo neschvaluje:
1. provozování vodní atrakce wakepark na pláži Vyžlovského rybníka

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

