
Zápis č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8.12.2021 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger, M. Perčina, Ing. M. Zeman, V. Vosecký,  
                  Ing. M. Charvát 
Omluveni: MUDr. J. Jílková 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. OZV-Odpady 
4. JEKOZ 
5. Situace MŠ v našem regionu 
6. Různé 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 8.12.2021. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 8.12.2021.  
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- M. Perčina a Ing. R. Vondrovic. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 19 dne 8.12.2021 M. Perčinu 
   a Ing. R. Vondrovice. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 18 ze dne 24.11.2021. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 18 ze dne 24.11.2021. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. OZV-Odpady-p. Charvát představil ZO OZV o poplatcích za svoz komunálního odpadu, která by  
     měla mít platnost od 1.1.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č.2/2021 o poplatcích za svoz komunálního odpadu.  
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. JEKOZ-starosta podal zprávu o jednání v JEKOZU, předmětem jednání byly příspěvky obcí na  
     investice do vodovodní infrastruktury, některé obce příspěvky odmítají, pro tyto obce by se    
     nemělo navyšovat množství odebrané vody. Dále se řešily se i zkušební vrty v okolí Nučického  
     potoka, přivaděč z Želivky, kde se vypracuje studie proveditelnosti. ZO bere na vědomí. 
 
5. Situace MŠ v našem regionu-starosta uvedl, že téma mateřských škol je samozřejmě důležité,  
     výstavby MŠ jsou nyní prioritou v případě vypisování dotačních titulů. Bez dotace nemůže obec 
    stavbu realizovat. Již nejsou tak podporovány menší vesnické školy. Demografický vývoj není ještě  
    zcela jasný. Obec bude určitě žádat o dotaci, vypracuje studii proveditelnosti. ZO bere na vědomí. 
 
6. Různé-p. Charvát podal zprávu, že došla odpověď z Krajského úřadu, proč nelze zpoplatnit úseky 
     silnice I. Třídy. Jako jediná možná cesta se jeví možnost opět změnit uvedenou silnici na silnici 
    II. třídy, tak jak tomu bylo v minulosti. Taková iniciativa by asi měla vzejít nejlépe z města Říčany, 
    obec Vyžlovka by se k ní připojila. Dále starosta hovořil o zpravodaji, který by měl vyjít do konce  
    roku. Pí Menšíková zmínila akci Strom splněných přání, drobné dárky pro Dům seniorů v Olešce. 
   Starosta ukončil schůzi ve 20.00 hodin. Zapsala: Eva Menšíková dne 14.12.2021. 
 
    Ověřovatelé: M. Perčina………………………………… 
 
                Ing. R. Vondrovic…………………………. 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 



Usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8.12.2021 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 8.12.2021 
 
2. ověřovatele zápisu č. 19 dne 8.12.2021- M. Perčinu a Ing. R. Vondrovice 
 
3. zápis č. 18 ze dne 24.11.2021 
 
4. OZV č.2/2021 o poplatcích za svoz komunálního odpadu 
 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
       starosta obce 
 
 
 


