
Zápis č.12 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 2.9.2020 
 
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. Dodatek-Smlouva o nájmu pozemku 
4. Kontrola výkonu veřejné správy-ISÚI 
5. Nájmy lesních pozemků 
6. Odpady 
7. Výstavba školní jídelny-výdejny 
8. Věcné břemeno 
9. Ukazovací radar 
10. Různé 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 2.9. 2020 a přidání 1 bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 2.9.2020 a přidání bodu Ukazovací radar. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Charvát a Ing. M. Zeman. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 12 dne 2.9.2020 Ing. M. Charváta  
    a Ing. M. Zemana. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č.11 ze dne 29.7.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 11 ze dne 29.7.2020. 
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dodatek-Smlouva o nájmu pozemku-p. Charvát vysvětlil v čem spočívá uvedený dodatek nájemní  
     Smlouvy s firmou Vodafone a.s. ZO si vyhrazuje právo schválit podpronájemce a pověřuje  
     p. Charváta, aby tuto skutečnost firmě Vodafone a.s. sdělil. 
 
4. Kontrola výkonu veřejné správy-ISÚI- starosta seznámil ZO s výsledkem kontroly z Krajského  
    úřadu. Nejsou splněny všechny povinnosti funkce editora. Je potřeba situaci napravit.  
    Dále bylo obci doporučeno absolvovat školení na KN, školení se zúčastní pí Pačesová  
     a Ing. Charvát.   
     Návrh usnesení: ZO ukládá pí Pačesové provést nápravné opatření, tak aby byl zajištěn úplný a  
     systematický výkon agendy zápis a editace dat v ISÚI.  
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Nájmy lesních pozemků-starosta uvedl, že stávající nájemci požádali o prodloužení nájemní  
     smlouvy v řádném termínu. Záměry byly vyvěšeny na úřední desce. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje nájem pozemku parc. č. 411/2 o výměře 23 m² a přilehlého lesního  
      pozemku parc.č. 411/1 o výměře 40 m² pí *************** na dobu 5 let s možností prodloužení 
nájemní smlouvy a za cenu 12,- Kč za metr ². 
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje nájem pozemku parc. č. 411/3 o výměře 15 m² a přilehlého lesního  
     pozemku parc.č. 411/1 o výměře 23 m² pí **************** na dobu 5 let s možností 
prodloužení nájemní smlouvy a za cenu 12,- Kč  
     za metr ². 
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



     Návrh usnesení: ZO schvaluje nájem pozemku parc. č. 410/2 o výměře 28 m² a přilehlého lesního  
     pozemku parc.č. 410/1 o výměře 78 m² p. ********************** od 15.11.2021 na dobu 5 let 
s možností prodloužení nájemní smlouvy a za cenu 12,- Kč  
     za metr ². 
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Odpady-Ing. Charvát informoval ZO o tom, že je podepsaná objednávka na svoz odpadu do  
      31.12.2020 se stávající firmou FCC Česká republika s.r.o dojde k navýšení ceny o cca 30 %. SORJ,  
      jehož členem je i obec Vyžlovka bude dále jednat o dalším postupu. ZO bere na vědomí. 
 
7. Výstavba školní jídelny-výdejny-starosta podal zprávu, že 4.9. by měly být podány nabídky na tuto  
    veřejnou zakázku. Vysvětlil mechanismus čerpání dotace. ZO bere na vědomí. 
 
8. Věcné břemeno- Ing. Vondrovic uvedl, že se jedná o věcné břemeno na pozemku parc.č. 460/1  
    v k.ú. Vyžlovka pro firmu ČEZ Distribuce a.s. pro kabelové vedení NN. Obec je povinná. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemku parc.č. 460/1 v k.ú.    
    Vyžlovka za cenu 3. 993,- Kč včetně DPH na dobu neurčitou.     
    Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Ukazovací radar- Ing. Charvát seznámil ZO se 3 nabídkami. Pořízení radaru bylo již dříve ZO  
     schváleno. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení ukazovacího radaru v obci Vyžlovka za cenu 69 938 Kč vč.  
    DPH. 
    Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Různé- vzniká problém s rozhlednou, je ve velmi špatném stavu. Majitelé uvažují o prodeji. 
       Dále se hovořilo o obecních akcích. Starosta uvedl, že se provádí geologický průzkum v lokalitě 
       u Štíhlic, uvažuje se o těžbě kamene. 
       Starosta ukončil schůzi ve 20.20 hodin. 
 
        Zapsala: Eva Pačesová 7.9.2020. 
 
 
       Ověřovatelé : Ing. M. Charvát………………………………………….. 
 
 
 
 
                   Ing. M. Zeman…………………………………………….. 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
          starosta obce       
       
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 2.9.2020 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 2.9.2020 
 
2. ověřovatele zápisu č. 11 dne 29.7.2020- Ing. M. Charváta a i Ing. M. Zemana 
 
3. zápis č. 11 ze dne 29.7.2020 
 
4. nájem pozemku parc. č. 411/2 o výměře 23 m² a přilehlého lesního  
      pozemku parc.č. 411/1 o výměře 40 m² pí ************************************ 
     od 28.1.2021 na dobu 5 let s možností prodloužení nájemní smlouvy a za cenu 12,- Kč za metr ². 
      
     nájem pozemku parc. č. 411/3 o výměře 15 m² a přilehlého lesního  
     pozemku parc.č. 411/1 o výměře 23 m² pí ***************************** od 28.1.2021 na 
dobu 5 let s možností prodloužení nájemní smlouvy a za cenu 12,- Kč  
     za metr ². 
      
     nájem pozemku parc. č. 410/2 o výměře 28 m² a přilehlého lesního  
     pozemku parc.č. 410/1 o výměře 78 m² p. ************************** od 15.11.2021 na dobu 
5 let s možností prodloužení nájemní smlouvy a za cenu 12,- Kč  
     za metr ². 
      
5. uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemku parc.č. 460/1 v k.ú. Vyžlovka za cenu 3. 993,- Kč  
     včetně DPH na dobu neurčitou 
 
6. pořízení ukazovacího radaru v obci Vyžlovka za cenu 69 938 Kč vč. DPH 
 
Zastupitelstvo ukládá: 
 
1.pí Pačesové provést nápravné opatření, tak aby byl zajištěn úplný a systematický výkon agendy  
    zápis a editace dat v ISÚI 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 

starosta obce  
    
 
 
 
 


