
Zápis č.11 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 29.7.2020 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, V. Vosecký, M. Vilinger, Ing. M. Zeman, M. Perčina,  
                  Ing. R. Vondrovic, MUDr. J. Jílková 
 
 
Program jednání: 

 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Výstavba chodníku Pražská 
4. Odpady 
5. Rozpočtové opatření 
6. Dotace-dešťová voda na hřišti 
7. Veřejná zakázka-výstavba školní jídelny-výdejny 
8. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 29.7. 2020 a přidání 2 bodů.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 29.7.2020 a přidání bodu Dotace-dešťová voda   
    na hřišti a Veřejná zakázka-výstavba školní jídelny-výdejny. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- MUDr. J. Jílková a Ing. R. Vondrovic. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 11 dne 29.7.2020 MUDr. J. Jílkovou  
    a Ing. R. Vondrovice.     
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č.10 ze dne 24.6.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 10 ze dne 24.6.2020. 
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Výstavba chodníku Pražská-starosta informoval ZO, že se ještě dokončuje dopravní značení,  
    veřejné osvětlení atd. Dále se řeší statické zajištění chodníků, elektrické chráničky, balisety, apod. 
   Byl předložen návrh Dodatku č. 2. Starosta podrobně vysvětlil objem víceprací i méněprací. 
   Obec by měla stavbu dofinancovat částkou cca 200. 000,- Kč. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou TES, spol. s r.o., 
    IČ: 47539330 dle přílohy zápisu. 
   Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Odpady-starosta informoval ZO, že do výběrového řízení na svoz odpadu se nepřihlásila žádná  
    firma. Stávající svozce zaslal vyjádření v tom smyslu, že podmínky řízení, resp. cena je pod úrovní   
    jejich možností.  P. Charvát uvedl, že jsou nyní 2 cesty řešení, nejprve se dodatkem zajistí služby 
    svozu odpadu do konce roku a zároveň se připraví nové výběrové řízení. ZO bere na vědomí. 
 
5. Rozpočtové opatření -účetní podala návrh na úpravu rozpočtu-financování výstavby chodníku 
    na Pražské ulici.  
   Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
   Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Dotace-využití dešťových vod na hřišti-starosta uvedl, že obec by měla obdržet dotaci z OPŽP  
     z programu Využití dešťové vody ze střechy sportovního areálu v obci Vyžlovka. ZO bere na  
     vědomí. 



7. Veřejná zakázka-výstavba školní jídelny-výdejny-starosta podal zprávu, že MFČR zmírnilo  
     podmínky přidělení dotace na výstavbu školní výdejny. Obec by nyní měla zrušit původní výběrové  
    řízení a vyhlásit nové, v souladu s novými podmínkami dotačního titulu a bude nutné profinancovat   
    v letošním roce cca 50 % .   
    Návrh usnesení: ZO schvaluje postup při zadávání veřejné zakázky na výstavbu školní výdejny. 
    Bude zrušeno původní výběrové řízení a vyhlášeno nové. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Různé-starosta zhodnotil triatlonový závod Železný muž, který proběhl v červenci, Pohár starosty 
     se koná 1.8. P. Zeman upřesnil datum konání Dětského dne 31.8.2020. 
 
      Starosta ukončil schůzi ve 20.30 hodin. 
      
      Zapsala Eva Pačesová dne 30.7.2020. 
 
      Ověřovatelé. MUDr. J. Jílková………………………………………. 
 
 
  Ing. R. Vondrovic………………………………………… 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 29.7.2020 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 29.7.2020 
 
2. ověřovatele zápisu č. 11 dne 29.7.2020- Ing. R. Vondrovice a MUDr. J. Jílkovou 
 
3. zápis č. 10 ze dne 24.6.2020 
 
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou TES, spol. s r.o., 
    IČ: 47539330 dle přílohy zápisu 
 
5. rozpočtové opatření dle přílohy zápisu 
 
6. postup při zadávání veřejné zakázky na výstavbu školní výdejny, bude zrušeno původní výběrové  
    řízení a vyhlášeno nové 
 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 


