Zápis č.17 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 4.11.2020
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., V. Vosecký, M. Vilinger, Ing. M. Zeman,
Ing. R. Vondrovic, MUDr. J. Jílková, M. Perčina
Omluveni: Ing. M. Charvát
Hosté: Ing, Fousek a Michal Šmíd
Program jednání:
1.Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Výstavba školní jídelny
4. Rozhledna Skalka
5. Pronájem pozemku
6. MAP
7. Dotační výzva - hřiště
8. Kůrovcová kalamita-obecní lesy
9. SKV
10. Prominutí nájemného
11. Různé
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 4.11. 2020 a přidání 2 bodů.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 4.11.2020 a přidání bodu SKV a Prominutí
Nájemného.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé: návrh- Ing. R. Vondrovic a Ing. M. Zeman.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 17 dne 4.11. Ing. R. Vondrovice
a Ing. M. Zemana.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č.16 ze dne 14.10.2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 16 ze dne 14.10.2020.
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Výstavba školní jídelny- starosta podal zprávu, že stavba pokračuje. Řeší se problém s bývalou
jímkou. Faktura za stavební práce bude zaslána na MF ČR, které uvedenou finanční částku zašle
na účet obce u ČNB. ZO bere na vědomí.
4. Rozhledna Skalka- starosta hovořil o tom, že byly osloveny okolní obce, ze Štíhlic již přišla
odmítavá odpověď. Žádné další reakce zatím nejsou. ZO bere na vědomí.
5. Pronájem pozemku- p. Vondrovic zrekapituloval žádost o pronájem obecního pozemku, záměr byl
vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemku č. parc. 395/17 o výměře 3074 m čtverečních
v k.ú. Vyžlovka p. ************************************************** na dobu
určitou 1 roku od 4.11.2020 s ročním nájemným 10. 000,- Kč.
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

6. MAP- starosta podal zprávu o spolupráci s touto institucí, zkušenosti jsou velmi dobré.
Uvedl příklad tzv. šablon, příspěvek škole na asistenty apod., jedná se o průtokovou dotaci,
jejímž příjemcem je obec a následně základní škola.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s pokračováním realizace MAP III na území obce Vyžlovka.
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
7. Dotační výzva – hřiště- starosta uvedl Ing. Fouska a předal mu slovo. Ing. Fousek odprezentoval
projekt na další část rekonstrukce fotbalového areálu. Do projektu je zahrnuta nejen budova,
ale i byt správce, šatny, prostor pro rehabilitaci, a to nejen pro členy SKV, ale i pro veřejnost.
Vznikla by i tělocvična, kterou by využívala škola i veřejnost. Projekt řeší i parkovací místa.
Starosta dále uvedl, že problém je samozřejmě ve financování akce, jsou vypsány dotační tituly
od MMR i MŠMT, podíl obce by představoval cca 4 miliony.
Dále Ing. Fousek představil projekt na stavbu mateřské školy v lokalitě Na Bělidle.
ZO bere na vědomí.
8. Kůrovcová kalamita-obecní lesy- starosta seznámil ZO s rozhodnutím, nechat vytěžit v obecním
lese v lokalitě U Splavu dřevo. Les byl napaden kůrovcem a byla možnost využít dostupnou
techniku ŠLP v Kostelci nad Č. lesy. Situace vyžadovala urgentní řešení. ZO bere na vědomí, že
bude uzavřen Dodatek č.1 ke Smlouvě ze dne 4.5.2020.
9. SKV- nově zvolený předseda SKV Michal Šmíd představil nové vedení SK, poděkoval obci za
spolupráci a vyjádřil přesvědčení, že tomu bude i nadále. Krátce hovořil na téma rekonstrukce
areálu SK.
10. Prominutí nájemného- starosta podal zprávu o žádosti pí ********A. o prominutí nájmu
v budově úřadu. Cvičení pilates není možné nyní v době epidemie koronaviru uskutečňovat.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prominutí nájemného v budově úřadu za účelem cvičení pilates
po dobu platnosti ochranných opatření.
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
11. Různé- starosta uvedl, že se zúčastnil na pozvání geodeta zaměřování pozemků za „drůbežárnou“
směrem na Štíhlice, které souvisí se záměrem vybudování kamenolomu v této lokalitě.
Ihned odeslal dopis rektorovi ČZU, na jejímž pozemku by se záměr měl realizovat.
Seznámil ZO i s odpovědí rektora, která přišla obratem. Odpověď spíše neurčitá, nicméně tuto
variantu jednoznačně nevyloučil. Zároveň starosta oslovil starosty okolích obcí, kteří jsou také
jednoznačně proti tomuto záměru. Navíc možnost těžby kamene není ani v návrhu nového
územního plánu Štíhlic.
Starosta ukončil schůzi ve 20.45 hodin, další schůze se koná 25.11.2020.
Zapsala: Eva Pačesová dne 9.11.2020.

Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic………………………………………………

Ing. M. Zeman……………………………………………………….

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 4.11.2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1.program jednání dne 4.11.2020
2. ověřovatele zápisu č. 17 dne 4.11.2020- Ing. Vondrovice a Ing. M: Zemana
3. zápis č. 16 ze dne 14.10.2020
4. pronájem pozemku č. parc. 395/17 o výměře 3074 m čtverečních v k.ú. Vyžlovka p.
************************* na dobu určitou 1 roku od 4.11.2020 s ročním
nájemným 10. 000,- Kč
5. souhlasí s pokračováním realizace MAP III na území obce Vyžlovka
6. prominutí nájemného v budově úřadu za účelem cvičení pilates po dobu platnosti ochranných
Opatření

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

