
Zápis č.16 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 14.10.2020 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, V. Vosecký, M. Vilinger, MUDr. J. Jílková, V. Vosecký 
                   
Omluveni: Ing. M. Zeman, Ing. R. Vondrovic 
  
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Výstavba školní jídelny 
4. Rozhledna Skalka 
5. Zhodnocení sezony na koupališti 
6. VZ-využití dešťových vod na hřišti 
7. Věcné břemeno-chodník na Pražské ulici 
8. Pronájem pozemku 
9. Rozpočtové opatření 
10. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 14.10. 2020.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 14.10.2020.  
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- MUDr. J. Jílková, Ing. M. Charvát. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 16 dne 14.10.2020 MUDr. J. Jílkovou  
    a Ing. M. Charváta. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č.15 ze dne 30.9.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 15 ze dne 30.9.2020. 
     Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Výstavba školní jídelny-starosta podal zprávu o stavbě (byla objevena stará jímka odpadních vod). 
    Kontrolní den proběhl v pořádku a dále oznámil, že bylo vydáno ROPD MFČR. ZO bere na vědomí. 
 
4. Rozhledna Skalka-p. Charvát podal zprávu o možnostech „záchrany“ rozhledny. V úvahu přichází  
     nájem za symbolickou cenu a s tím, že by se připojily okolní obce, které by se podílely na údržbě 
     a provozu rozhledny. Bude iniciována schůzka se starosty obcí, které by se mohly do projektu  
     připojit. 
 
5. Zhodnocení sezony na koupališti- p. Charvát seznámil ZO s ekonomickým výsledkem sezony. 
    I přes problémy a epidemiologickou situací, byl výběr velmi slušný. Stávající nájemce je ve zpoždění  
    se splátkami nájmu, ZO není ani spokojeno s fungováním areálu. Po zvážení možností ale bude 
    situace řešena výzvou k úhradě nájmu a služeb.  
 
6. VZ-Využití dešťových vod na hřišti-starosta podal zprávu o posouzení nabídek hodnotící 
    komisí. Byly podány 3 nabídky. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky na akci Využití dešťových vod na hřišti, 
    Firmu DEKO MONT, s.r.o, Starobělská 889/20, Zábřeh, IČ:25816136 za nabídkovou cenu  
    1.296.916,09 Kč + DPH. 
    Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 



7. Věcné břemeno-chodník na Pražské ulici- starosta podal zprávu, že při stavbě chodníku na Pražské  
    Ulici došlo k položení kabelu VO pod komunikací, která je v majetku ŘSD. I když v budoucnu dojde  
   k převodu pozemku na obec, bude nutné v současné době uhradit částku za věcné břemeno  
   v přibližné hodnotě 27. 000,- Kč, jedné se o cca 261 běžných metrů.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na  
    pozemcích v majetku ŘSD za přibližnou cenu 27. 000,- Kč. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Pronájem pozemku-tento bod se odkládá. Není komunikace se zájemcem o pronájem. 
 
9. Rozpočtové opatření - účetní a správce rozpočtu vysvětlila, jaké úpravy rozpočtu jsou nutné. 
    ZO se s tím podrobně seznámilo. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Různé-p. Charvát hovořil o přípravě zpravodaje. Dále byly projednány termíny schůzí v závěru  
       roku (4.11, 11.11.,25.11.,9.12., a 16.12.2020).  
 
 
       Starosta ukončil schůzi ve 20.30 hodin. 
        
      Zapsala: Eva Pačesová dne 19.10.2020. 
 
 
 
     Ověřovatelé: MUDr. J. Jílková……………………………………….. 
 
 
  Ing. M. Charvát…………………………………………. 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 14.10.2020 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 14.10.2020 
 
2. ověřovatele zápisu č. 16 dne 14.10.2020- MUDr. J. Jílkovou a Ing. M. Charváta 
 
3. zápis č. 15 ze dne 30.9.2020 
 
4. výběr nejvýhodnější nabídky na akci Využití dešťových vod na hřišti, 
    Firmu DEKO MONT, s.r.o, Starobělská 889/20, Zábřeh, IČ:25816136 za nabídkovou cenu  
    1.296.916,09 Kč + DPH 
 
5. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni na pozemcích v majetku ŘSD za přibližnou  
     cenu 27. 000,- Kč 
 
6. rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy zápisu 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
 
 
 


