
Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 27.10.2021 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Jílková, V. Vosecký, M. Perčina, M. Vilinger 
 
Omluveni: Ing. M. Charvát, Ing. M. Zeman, Ing. R. Vondrovic 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Dotace KÚSK 
4. Dodatek k nájemní smlouvě 
5. Nájemní smlouva 
6. Pozemky u koupaliště 
7. Pozemky K Hájovně 
8. Různé 

 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 27.10.2021.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 27.10.2021.  
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-M. Vilinger, V. Vosecký. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 16 dne 27.10.2021 M. Vilingera, V. Voseckého. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 15 ze dne 13.10.2021.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 15 ze dne 13.10.2021. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dotace KÚSK-starosta podal zprávu, že obec obdržela zprávu o rozhodnutí Zastupitelstva  
    Středočeského kraje o poskytnutí dotace z Fondu obnovy venkova ve výši 663. 904,- Kč na  
    přístavbu jídelny ke škole ve Vyžlovce. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
   Středočeského kraje z Programu 2021-2024, Fond obnovy venkova na akci Přístavba jídelny ke škole  
    ve Vyžlovce. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Dodatek k nájemní smlouvě-starosta uvedl, že uvedený Dodatek byl vyvěšen na úřední desce. 
   Jedná se o dočasné snížení nájmu v prodejně potravin č.p.15. Důvodem je kompenzace ceny za  
   instalaci klimatizace v prodejně. Nájemné bude sníženo po dobu 13 měsíců na částku 1. 000,- Kč 
   + DPH od 1.11.2021. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě, předmětem je dočasné snížení  
    nájmu po dobu 13 měsíců na 1. 000,- Kč +DPH. Dodatek je přílohou zápisu. 
   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Nájemní smlouva- starosta uvedl, že byla vyvěšeno oznámení-záměr, resp. zpřesňující záměr na  
     pronájem areálu koupaliště. Jednalo se o nepřesně uvedená čísla pronajatých pozemků. Záměr  
     tak nebyl v souladu s uzavřenou smlouvou. Byl tak napraven nedostatek, zjištěný při dílčím  
     přezkoumání hospodaření obce za r.2021 Krajským úřadem Středočeského kraje. 
     ZO bere na vědomí. 
 
 
 



6. Pozemky u koupaliště-starosta uvedl, že je nutné uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o uzavření  
     budoucích smluv, tzv. Plánovací smlouvu o realizaci stavebního záměru, kde je mimo jiné uveden  
    závazek vlastníků nově vzniklých stavebních pozemků uhradit obci 150. 000,- Kč za každý pozemek 
    (celkem 4 pozemky) jako příspěvek na řešení komunálních problémů obce. Částky budou složeny  
    do advokátní úschovy.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o uzavření budoucích smluv, tzv. Plánovací  
    smlouvu dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Pozemky K Hájovně-starosta podal zprávu o schůzce s majiteli pozemků v lokalitě K Hájovně. 
     Opět jim tlumočil stanovisko obce, prozatím se nedospělo k žádné dohodě. Opět se hovořilo 
     o problému autobusových čekáren na jejich pozemcích. ZO bere na vědomí. 
 
8. Různé-starosta oznámil, že na jednání se dostavil p. ******, zástupce majitelů pozemků 
    v lokalitě Nad Lomem. Dřívější jednání nevedlo k žádnému výsledku. Nyní by opět chtěli s obcí  
    jednat. Dále starosta uvedl, že 28.10. proběhne slavnostní akt u pomníku. Seznámil také ZO 
    s odpovědí PČR na žádost obce, jak řešit výskyt jehel a stříkaček v okolí fotbalového hřiště.  
    Odpověď byla v tom duchu, že obec si úklid tohoto nebezpečného materiálu musí zajistit 
    sama a v případě, že zjistí pachatele, vše oznámit Policii! ZO konstatovalo, že odpověď PČR 
    je velmi neuspokojivá.  
     
 
     Starosta ukončil schůzi ve 20.40 hodin. 
 
    Zapsala: Eva Menšíková dne 1.11.2021. 
 
    Ověřovatelé: M. Vilinger…………………………….. 
 
 
  V. Vosecký……………………………………. 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 27.10.2021 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 27.10.2021 
 
2. ověřovatele zápisu č. 16 dne 27.10.2021- M. Vilingera, V. Voseckého 
 
3. zápis č. 15 ze dne 13.10.2021 
 
4. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
   Středočeského kraje z Programu 2021-2024, Fond obnovy venkova na akci Přístavba jídelny ke škole  
    ve Vyžlovce 
 
5. Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě, předmětem je dočasné snížení  
    nájmu po dobu 13 měsíců na 1. 000,- Kč +DPH, Dodatek je přílohou zápisu 
 
6. Dodatek č.1 ke Smlouvě o uzavření budoucích smluv, tzv. Plánovací smlouvu dle přílohy zápisu 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


