
Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 24.11.2021 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Jílková, Ing. R. Vondrovic(distančně), M. Vilinger, M. Perčina, 
                  Ing. M. Zeman, V. Vosecký, Ing. M. Charvát 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Kalkulace-vodné a stočné 
4. Provoz ČOV 
5. Rozpočet obce na r.2022 
6.  Střednědobý rozpočtový výhled obce 2022-2024 
7. Rozpočet ZŠ Vyžlovka na r.2022 
8. Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka na r.2023-2025 
9. OZV-odpady 
10. Příspěvky Ropid r.2022 
11. Rozpočtové opatření 
12. Inventarizace majetku a závazků za r.2021 
13. Strategický plán 
14. Pronájem plochy vitríny na prodejně potravin 
15. Žádost o odkup pozemku 
16. Různé 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 24.11.2021 a přidání 2 bodů. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 24.11.2021 a přidání bodu Pronájem plochy  
    vitríny na prodejně potravin a Žádost o odkup pozemku. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- V. Vosecký a Ing. R. Vondrovic. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 18 dne 12411.2021 V. Voseckého 
   a Ing. R. Vondrovice. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 17 ze dne 10.11.2021. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 17 ze dne 10.11.2021. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Kalkulace-vodné a stočné-starosta podal zprávu o navrhovaných cenách vodného a stočného. 
Ceny v součtu zůstanou zachovány. Zároveň se zvýší částka nájemného na provozování vodovodu o 
88 tisíc. ZO ceny schvaluje. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje ceny vodného a stočného na r.2022. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Provoz ČOV-starosta hovořil o kolaudaci po ukončení zkušebního provozu ČOV. Je nutné 
vybudovat retenční nádrž před vlastním čištěním, která zachytí větší nečistoty a přívalovou vodu. ZO 
bere na vědomí. 
 
5. Rozpočet obce na r.2022- starosta a účetní podrobně seznámili ZO s návrhem rozpočtu obce na  
    r.2022. Bude započten rozpočtový přebytek z minulých let. ZO s návrhem souhlasí. Návrh rozpočtu  
    bude vyvěšen na ÚD. 
 
6.  Střednědobý rozpočtový výhled obce 2022-2024- starosta vysvětlil parametry r. výhledu. 
      ZO s návrhem rozpočtového výhledu a jeho vyvěšením na ÚD souhlasí. 
 



7. Rozpočet ZŠ Vyžlovka na r.2022- starosta vysvětlil položky navrhovaného rozpočtu ZŠ. 
   Návrh bude vyvěšen na ÚD. 
 
8. Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka na r.2023-2025 -starosta seznámil ZO s rozpočtovým  
     výhledem ZŠ. Uvedl, jaké příjmy škola dostává a jaké budou předpokládané výdaje. Návrh bude 
     vyvěšen na ÚD.  
 
9. OZV-odpady-bod se odkládá. 
 
10. Příspěvky Ropid r.2022- starosta podal zprávu o tom, že dochází k narovnání stavu výše  
      příspěvků obcí na hromadnou dopravu.  Vyšla najevo skutečnost, že některé obce se na systému    
      dopravy nepodílely žádnou částkou. Nyní je navržena smlouva o zajištění dopravní obslužnosti a  
      podíl obce je cca 180 tisíc ročně.     
      Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti se Středočeským krajem.  
       Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
   
11.Rozpočtové opatření-účetní podala návrh na rozpočtové opatření. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. Inventarizace majetku a závazků za r.2022 ZO sestavilo plán inventur dle přílohy zápisu. Byla  
       jmenována inventarizační komise a byla řádně proškolena. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje plán inventur a jmenování inventarizační komise dle přílohy zápisu. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
13. Strategický plán-starosta uvedl, že i v souvislosti se žádostí o dotaci na rekonstrukci místních 
       komunikací bude nutné aktualizovat Strategický plán rozvoje.  
       Návrh usnesení: ZO schvaluje aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce. 
        Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
14. Pronájem plochy vitríny na prodejně potravin-starosta uvedl, že nájemkyně, která tento prostor  
      již měla v nájmu, požádala o opětovný nájem. Záměr visel po dobu 15 dnů. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o nájmu plochy pro propagační účely pro 
******************* na dobu 1 roku a s ročním  
      nájemným 7. 300,- Kč a s možností prodloužení smlouvy. 
       Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
15. Žádost o odkup pozemku-starosta podal zprávu o opětovném jednání s p******  o odkup  
       části pozemku na návsi. ZO se s tím podrobně seznámilo, jednalo by se asi o téměř 80 m  
       čtverečních. Protože není jasné, ani jaké jsou přesné hranice pozemku p. ******, navrhuje ZO  
       panu ****** provést zaměření skutečného stavu.  
 
16. Různé-starosta zmínil akci sázení stromků za narozené občánky. Celkem bylo vysazeno 24  
       stromků v lokalitě Na Býkovce. Dále se hovořilo o hanlivé zprávě, která pochází z pera zastupitele  
       Jevan p. Kameníčka. Zpráva se týká vedení naší základní školy i vedení obce. Zvažují se i právní  
       kroky. Dále se hovořilo i o epidemiologické situaci také v souvislosti s konáním obecních akcí. 
     Starosta ukončil schůzi ve 21.30 hodin. 
      Zapsala: Eva Menšíková dne 25.11.2021. 
      Ověřovatelé: V. Vosecký……………………………………….. 

Ing. R. Vondrovic……………………………… 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
      starosta obce 



Usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 24.11.2021 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 24.11.2021 
 
2. ověřovatele zápisu č. 18 dne 24.11.2021- V. Voseckého a Ing. R. Vondrovice 
 
3. zápis č. 17 ze dne 10.11.2021 
 
4. ceny vodného a stočného na r.2022 
 
5. smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti se Středočeským krajem 
 
6. rozpočtové opatření dle přílohy zápisu 
 
7. plán inventur a jmenování inventarizační komise dle přílohy zápisu 
 
8. aktualizaci Strategického plánu rozvoje obce 
 
9. Smlouvu o nájmu plochy pro propagační účely ****** na dobu 1 roku a s ročním  
      nájemným 7. 300,- Kč a s možností prodloužení smlouvy 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
       starosta obce 
 
 
 
 
 
 


