Zápis č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 1.9.2021
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. R. Vondrovic (distančně), Ing. M. Charvát, Ing. M. Zeman,
V. Vosecký, M. Vilinger, M. Perčina
Omluveni: MUDr. J. Jílková
Hosté: Michal Šmíd-předseda SKV
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Stavba jídelny
4. Odpady
5. Pozemky u koupaliště
6. Provoz areálu SKV
7. Cyklostezka Říčany-Jevany
8. Různé
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 1.9.2021.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 1.9.2021
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé: návrh-M. Perčina, M. Vilinger.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 12 dne 1.9.2021 M. Perčinu, M. Vilingera.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 11 ze dne 22.7.2021.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 11 ze dne 22.7.2021.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Stavba jídelny- starosta podal zprávu, že se již blíží kolaudace, pravděpodobně od října, již bude
jídelna v provozu. Dokončuje se venkovní dlažba a pořizuje se vybavení jídelny. Dochází
k pravidelnému profinancování ze strany poskytovatele dotace. Akce překroční plánovaný
rozpočet o cca 115 tisíc, tyto vícenáklady vznikly likvidací staré odpadní jímky. Problém se objevil
během stavby. Na druhé straně bude vybavení pořízeno za výhodnější cenu. ZO bere na vědomí.
4. Odpady- Ing. Charvát seznámil podrobně ZO s variantami svozu a likvidace komunálního odpadu
pro další rok, které umožňuje nový zákon o odpadech a na který musí obce reagovat.
ZO po zvážení všech okolností a možností zvolilo variantu 2, která je popsána v příloze zápisu.
Bude administrativně náročnější, ale spravedlivější pro občany.
Návrh usnesení: ZO schvaluje variantu č.2 pro likvidaci a svoz komunálního odpadu v obci
Vyžlovka.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
5. Pozemky u koupaliště- starosta uvedl, že tento bod se prozatím odkládá, nedošlo k žádnému
posunu v tomto bodě.

6. Provoz areálu SKV- starosta krátce seznámil ZO s problémem, resp. problémy při provozu areálu.
M. Šmíd podrobně o těchto problémech hovořil. Nejprve je to znečišťování areálu a okolí, je to
spojené s provozem občerstvení na hřišti. Úroveň vyžlovského fotbalu je poměrně vysoká a nelze
takové chování tolerovat a je potřeba zajistit nápravu. Toto by mohl vyřešit kamerový systém.
Dalším zdrojem konfliktů je parkování aut návštěvníků, hráčů a rodičů žáků. Parkovacích míst je
málo a je to příčinou stížností místních obyvatel. Bude se hledat řešení, nové parkovací plochy.
Areál byl dosud volně přístupný, nyní ale dochází k ničení umělého trávníku na tréninkovém hřišti,
a to především cizími návštěvníky. Řešení opět spočívá v instalaci kamerového systému a zavedení
rezervačního systému při používání hřiště. ZO obce souhlasí se zavedením kamerového systému a
obec se bude na tom finančně podílet.
7. Cyklostezka Říčany-Jevany- starosta informoval ZO o schůzce okolních obcí na toto téma.
Pro některé obce cyklostezka význam má, pro Vyžlovku spíše ne. Nehledě k tomu,
že náklady na úpravu cest(asfalt), které by obec musela vynaložit jsou vysoké a neodpovídají
potřebám obce a občanů. ZO proto nesouhlasí s připojením obce Vyžlovka k tomuto projektu.
8. Různé- starosta požádal ZO o spolupráci, po stavbě kanalizace v lokalitě Březinky zůstal nepořádek
a nedostatky, především u kanalizačních šachet. Toto je potřeba zmapovat a reklamovat u stavební
firmy.

Starosta ukončil schůzi ve 20.40 hodin.
Zapsala: Eva Menšíková dne 2.9.2021

Ověřovatelé: M. Perčina……………………….
M. Vilinger……………………………

Ing. J. Pelikán Ph. D.
starosta obce

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 1.9.2021
Zastupitelstvo schvaluje:
1.program jednání dne 1.9.2021
2. ověřovatele zápisu č. 12 dne 1.9.2021- M. Perčinu a M. Vilingera
3. zápis č. 11 ze dne 22.7.2021
4. variantu č.2 pro likvidaci a svoz komunálního odpadu v obci Vyžlovka

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

