
Zápis č.19 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 16.12.2020 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., V. Vosecký, M. Vilinger, Ing. M. Zeman, Ing. R. Vondrovic, 
                  MUDr. J. Jílková, Ing. M. Charvát 
Omluveni: M. Perčina 
Hosté: Ing. Kučerová a p. Holub T. 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Mimořádná odměna 
4. Rozpočet obce na r.2021 
5. Vystoupení ze SORJ 
6. Rozpočet ZŠ na r.2021 
7. Střednědobý rozpočtový výhled obce  
8. Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ 
9. Rozpočtové opatření 
10. Dotace ZŠ Vyžlovka-vyúčtování 
11. Dotace SKV-vyúčtování 
12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  
13. Informace o možnosti vlastního svozu odpadu 
14. Pronájem-cvičení jógy 
15. Ceny vodného a stočného na r.2021 
16. Dodatek č.1 -stavba jídelny 
17. Kamenolom 
18. Dotace SKV 
19. Různé 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 16.12. 2020 a přidání bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 16.12.2020 a přidání bodu Dotace SKV.     
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Charvát a MUDr. J. Jílková. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 19 dne 16.12. Ing. R. Vondrovice a 
    MUDr. J. Jílkovou. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č.18 ze dne 25.11.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 18 ze dne 25.11.2020. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Mimořádná odměna- p. Charvát podal návrh na mimořádnou odměnu pro starostu  
    Ing. J. Pelikána Ph.D. ve výši 2násobku jeho měsíční odměny. Důvodem je mimořádné úsilí 
    vyvinuté starostou při odvrácení hrozby stavby kamenolomu v blízkém okolí Vyžlovky. A to v rané  
    fázi, a tak obci ušetřil nemalé budoucí náklady na právní služby i čas, který by této záležitosti bylo  
    nutné věnovat a který bude využit při řešení jiných problémů. Díky jeho zásahu a správnému  
    postupu bylo docíleno rychlého výsledku (prodej inkriminovaného pozemku byl zastaven). 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje mimořádnou odměnu pro starostu In. J. Pelikána Ph.D. ve výši 
    2násobku jeho měsíční odměny. Důvodem je mimořádné úsilí vyvinuté starostou při odvrácení  
     hrozby stavby kamenolomu v blízkém okolí Vyžlovky. A to v rané fázi, a tak obci ušetřil nemalé  
    budoucí náklady na právní služby i čas, který by této záležitosti bylo nutné věnovat a který bude  
    využit při řešení jiných problémů. Díky jeho zásahu a správnému postupu bylo docíleno rychlého  
    výsledku (prodej inkriminovaného pozemku byl zastaven). Odměna je splatná v nejbližším  
    výplatním termínu. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



4. Rozpočet obce na r.2021-starosta uvedl, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD, námitky žádné 
   obec neobdržela. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Vyžlovka na r.2021 jako schodkový se započtením 
   přebytku z minulých let. 
   Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Vystoupení ze SORJ- p. Charvát podal zprávu o tom, že SORJ přestalo pro obec plnit funkci ve věci 
organizace svozu BRKO. Kompostárna ve Struhařově také změnila majitele a bioodpad bude nutné 
svážet do okolních kompostáren. Navrhuje vystoupit ze svazku, který již neplní svou funkci. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje vystoupení ze Svazku obcí Region Jih. 
       Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Rozpočet ZŠ na r.2021- starosta uvedl, že rozpočet byl vyvěšen na ÚD, námitky obec nedostala. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet ZŠ Vyžlovka na rok 2021. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Střednědobý rozpočtový výhled obce-uvedený výhled byl vyvěšen na ÚD, námitky nebyly žádné. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Vyžlovka na roky 2021-23. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ- uvedený dokument byl vyvěšen na ÚD. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka na roky 2022-24. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Rozpočtové opatření- účetní a správce rozpočtu uvedla, že je nutné provést rozpočtové opatření. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Dotace ZŠ Vyžlovka-vyúčtování- pí Pačesová a p. Charvát, kteří byli pověřeni kontrolou  
      hospodaření ZŠ, resp. k nakládání s příspěvkem od obce, uvedli, že nebylo možné kontrolu  
      vykonat, neboť nebyly k dispozici všechny potřebné doklady. Termín kontroly se odkládá na  
      21.12.2020. ZO bere na vědomí. 
 
11. Dotace SKV- vyúčtování- pí Pačesová, která byla pověřena kontrolou dodržení podmínek 
       uvedla, že SKV, resp. předseda M. Šmíd požádal o odklad termínu při dodání dokladů. Důvodem 
       je úmrtí pokladníka SKV, a tak nebylo možné zajistit dodání všech dokumentů. Vyúčtování bude  
       provedeno nejpozději do 21.12.2020. Za pochopení a vstřícnost děkuje. ZO bere na vědomí. 
 
12. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -starosta seznámil ZO s žádostí SKV o poskytnutí  
       dotace na provoz. Předseda poděkoval rovněž za dlouhodobou podporu, kterou obec SKV 
       poskytuje.  
       Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  
        obce v oblasti: sport mezi obcí Vyžlovka a SK Vyžlovka z.s.IČ:14801108, Sportovní č. p. 172,  
        Vyžlovka na r.2021 s ročním příspěvkem 150. 000,- Kč. 
        Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
13. Informace o možnosti vlastního svozu odpadu- p. Charvát krátce shrnul situaci. Stávající svozce 
       Firma FCC ČR s.r.o. je spolehlivá, ale cena za její služby je vysoká. Proto je zvažována varianta 
       založení vlastní svozové firmy. Uvedl, že v podstatě je třeba vyřešit dohodu obcí, získat pozemek  
       pro překladiště a technické zázemí a dále angažovat schopného manažera. Naplnit tyto podmínky 
      není nereálné. Dále hovořil o recyklaci odpadu, do r.2030 má být plná recyklovatelnost. Zvyšuje se  
       cena skládkovného, při překročení limitu zbytkového odpadu na osobu. ZO bere na vědomí. 



  14. Pronájem-cvičení jógy- starosta uvedl, že záměr na pronájem části 2. patra v budově školy byl  
         vyvěšen.  
        Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor školní družiny ve  
        2. patře budovy školy pro účely cvičení jógy Ireně Pelikánové, Blatenská 2147/6, Praha 4  
         s měsíčním nájemným 500,- Kč a v měsících, kdy bude cvičení možné. 
         Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
15. Ceny vodného a stočného na r.2021-starosta uvedl, že v průběhu roku nenastaly větší problémy. 
       Předal slovo zástupcům provozovatele vodovodu a kanalizace v obci firmy Energie AG Kolín.  
       Uvedená firma navrhuje poměrně vysoké zvýšení cen vodného a stočného. Důvodem je zdražení  
       vody při jejím nákupu, ztráty vody jsou o něco nižší než v minulosti, ale stále není stav uspokojivý. 
       Dále nebyl naplněn plánovaný počet kubíků vodovodu i kanalizace. Od nového roku se plánují 
       kontroly černých odběrů vody a nátoků do kanalizace. Starosta uvedl, že obec již v tomto směru 
       nemůže udělat více, nabízí opět součinnost především při vyhledávání informací o napojených  
        občanech apod.  Ale hlavní břímě leží na Energii AG. Energie AG nabízí kompromis v podobě 
       rozdělení nákladů, které by se měly zakalkulovat do ceny vodného a stočného, na polovinu. Bude  
        vytvořena nová kalkulace.  
        
16. Dodatek č.1 -stavba jídelny-  starosta seznámil ZO s problémem, který vznikl při stavbě. Bylo  
        Potřeba stavebně zabezpečit starou jímku a vznikly tak další náklady ve výši cca 350 tisíc + DPH.  
        Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Chytrý dům s.r.o., 
        IČ:28991559. 
        Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
17. Kamenolom- starosta shrnul celou situaci. Dle zprávy rektora ČZU byl prodej pozemku, 
      na kterém by měl uvažovaný kamenolom stát, zastaven. Situace byla zachycena včas. 
       Dle ohlasů občanů, kteří vyjadřují poděkování obci a především starostovi, byli všichni 
       pobouřeni jednáním ČZU.   
 
18. Dotace SKV-starosta uvedl, že po zjištění všech podmínek dotačního titulu, bylo zjištěno, že 
      záměr obce účelu dotace neodpovídá. Proto bylo od žádosti upuštěno. 
     Návrh usnesení: ZO nepodá žádost na MMR ČR o dotaci na rekonstrukci areálu fotbalového hřiště, 
     záměr obce neodpovídá podmínkám dotace. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
19. Různé-p. Charvát krátce informoval ZO o tom, že bude pravděpodobně založeno OS pro záchranu 
       rozhledny.  
 
     Starosta ukončil schůzi ve 21.40 hodin. 
 
     Zapsala: Eva Pačesová dne 18.12.2020. 
    
     Ověřovatelé:  MUDr. J. Jílková………………………………………….. 
 
 
  Ing. R. Vondrovic…………………………………………….. 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
    starosta obce  
 
 



Usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 16.12.2020 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 16.12.2020 
 
2. ověřovatele zápisu č. 19 dne 16.12.2020- Ing. Vondrovice a MUDr. J. Jílkovou 
 
3. zápis č. 18 ze dne 25.11.2020 
 
4. mimořádnou odměnu pro starostu In. J. Pelikána Ph.D. ve výši 2násobku jeho měsíční odměny,  
   důvodem je mimořádné úsilí vyvinuté starostou při odvrácení hrozby stavby kamenolomu  
    v blízkém okolí Vyžlovky, a to v rané fázi, a tak obci ušetřil nemalé budoucí náklady na právní služby  
   i čas, který by této záležitosti bylo nutné věnovat a který bude využit při řešení jiných problémů.  
   Díky jeho zásahu a správnému postupu bylo docíleno rychlého výsledku (prodej inkriminovaného  
   pozemku byl zastaven). Odměna je splatná v nejbližším výplatním termínu. 
 
5. rozpočet obce Vyžlovka na r.2021 jako schodkový se započtením přebytku z minulých let 
 
6. vystoupení ze Svazku obcí Region Jih 
 
7. rozpočet ZŠ Vyžlovka na rok 2021 
 
8. střednědobý rozpočtový výhled obce Vyžlovka na roky 2021-23 
 
9.  střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka na roky 2022-24 
 
10. rozpočtové opatření dle přílohy zápisu 
 
11. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v oblasti: sport mezi obcí  
      Vyžlovka a SK Vyžlovka z.s.IČ:14801108, Sportovní č. p. 172, Vyžlovka na r.2021 s ročním  
      příspěvkem 150. 000,- Kč 
 
12. uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor školní družiny ve 2. patře budovy školy pro účely  
       cvičení jógy Ireně Pelikánové, Blatenská 2147/6, Praha 4  s měsíčním nájemným 500,- Kč  
       a v měsících, kdy bude cvičení možné 
 
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Chytrý dům s.r.o., 
        IČ:28991559. 
 
 
Zastupitelstvo nepodá: 
 
14. žádost na MMR ČR o dotaci na rekonstrukci areálu fotbalového hřiště, záměr obce neodpovídá  
     podmínkám dotace 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
    starosta obce 
     
 



 


