
 Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 31.3.2021 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., M. Vilinger, Ing. M. Charvát, M. Perčina, Ing. M. Zeman 
 
Omluveni: MUDr. J. Jílková, V. Vosecký, Ing. R. Vondrovic 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Lokalita K Hájovně 
4. Ropid 
5. Věcné břemeno 
6. Dotace-venkovní učebna 
7. Stavba jídelny 
8. Projektová příprava vodovod a kanalizace Na Bělidle 
9. Z-box zásilkovna 
10. Mobilní rozhlas 
11. Rozpočtové opatření 
12. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 31.3.2021. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 31.3.2021. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Zeman a M. Perčina. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 5 dne 31.3.2021 Ing. M. Zemana   
    a M. Perčinu. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 4 ze dne 3.3.2021. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 4 ze dne 3.3.2021. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Lokalita K Hájovně- starosta uvedl, že bylo jednáno s majiteli pozemků v této lokalitě. 
    Dotazem na MěÚ Říčany bylo zjištěno, že v územním rozhodnutí na výstavbu rodinných domků 
    není uvedeno přesné umístění domků a výstavba by tak nemohla být povolena. Jediná cesta je  
    změna územního plánu obce, kterou by plně hradili majitelé těchto pozemků. P. Charvát uvedl, že  
    by byla vhodná dohoda, obec by měla vyčíslit náklady, které obci vzniknou v souvislosti s touto 
    budoucí výstavbou. ZO bere na vědomí. 
     
4. Ropid-starosta zrekapituloval současný stav integrované dopravy. Příspěvek od obcí byl koncem 
     roku 2020 navýšen o 100 procent. Dluh dopravců v této době stále narůstá, i když kraj část dluhu  
     pokryl. Ceny dopravného se 10 let neměnily. Obec by byla ochotna určitou částkou přispět na  
    provoz a zachovat tak dobré dopravní spojení, které v obci existuje. Je potřeba řádně vyčíslit  
    deficity. ZO bere na vědomí. 
 
5. Věcné břemeno- starosta seznámil ZO s tím, že věcné břemeno bylo již vyřešeno v předcházejících 
      schůzích. Tento bod již nebude řešen. 
 
 
 
 



6. Dotace-venkovní učebna- starosta podal zprávu o možnosti požádat o dotaci na realizaci venkovní 
  učebny pro ZŠ Vyžlovka.  
  Návrh usnesení: ZO Vyžlovka schvaluje podání žádosti o dotaci na Venkovní odbornou učebnu ZŠ 
  Vyžlovka v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 68. výzvy IROP  - Zvyšování 
  kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty 
  CLLD – SC 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem Zvýšení kvality života ve 
  venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.  
  Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Stavba jídelny- starosta podal zprávu, že termíny výstavby jsou dodržovány, i když vše ztížil  
     archeologický průzkum který potvrdil nálezy historických předmětů. Také došlo k nápravě hranic 
     se sousedy č.p.49, a hranici pozemku byl vystaven plot. ZO bere na vědomí. 
 
8.Projektová příprava vodovod a kanalizace Na Bělidle-starosta seznámil ZO s připravenou SOD 
    s firmou Energie AG Kolín na projektovou dokumentaci na tuto akci. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci 
    Vodovod a splašková kanalizace v ulici Na Bělidle, Vyžlovka. Smlouva je přílohou zápisu. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Z-box zásilkovna- ZO opět projednalo tento bod, a protože se se v tomto případě bude jednat 
     o pronájem obecního pozemku, bude vyvěšen záměr. ZO bere na vědomí. 
 
10. Mobilní rozhlas- starosta a místostarosta p. Charvát, kteří se zúčastnili prezentace uvedeného  
      produktu. Po zvážení nabídky, bylo konstatováno, že produkt není pro obec příliš vhodný, ani  
      cenově ani kapacitně.  
      Návrh usnesení: ZO neschvaluje nabídku na pořízení mobilního rozhlasu. 
      Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Rozpočtové opatření- účetní předložila návrh rozpočtového opatření. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2 dle přílohy zápisu. 
 
12. Různé- p. Charvát informoval ZO, že rozhledna byla prodána mobilnímu operátorovi za 1,- Kč. 
        Ten provede nutné opravy. Obec by se výhledově na provozu mohla podílet. 
        P. Charvát dále hovořil o novém nájemci areálu koupaliště, který nyní provádí různé úpravy  
        prostor, např. malování. Řešil se i zásah hasičů v bytě.  Dále v sobotu 4.4.proběhne v obci 
        v omezeném rozsahu úklidová akce. V této souvislosti starosta poukázal na bezprecedentní  
        případ znečištění životního prostředí. Zdejší občan odhodil odpad do lesa a částečně ho likvidoval  
        pálením. Bude vyzván k nápravě. Další podnět se týkal opravy komunikace Na Staré cestě, 
        bude se to řešit reklamací na stavební firmu. 
 
       Starosta ukončil schůzi ve 20.45 hodin. 
 
        Ověřovatelé: Ing. M. Zeman……………………………… 
 
 
                                 M. Perčina………………………………….. 
 
 
                                                                         Ing. J. Pelikán Ph.D. 
          starosta obce 
 
 



Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 31.3.2021 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 31.3.2021 
 
2. ověřovatele zápisu č. 5 dne 31.3.2021- Ing. M. Zemana a M. Perčinu 
 
3. zápis č. 4 ze dne 3.3.2021 
 
4. podání žádosti o dotaci na Venkovní odbornou učebnu  ZŠ Vyžlovka v rámci Integrovaného  
   regionálního operačního programu 68. výzvy IROP  - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury  
   pro vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty CLLD – SC 4.1 Posílení komunitně  
   vedeného místního rozvoje za účelem Zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace  
   místního potenciálu 
 
5. Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci 
    Vodovod a splašková kanalizace v ulici Na Bělidle, Vyžlovka, smlouva je přílohou zápisu 
 
6. rozpočtové opatření č.2 dle přílohy zápisu 
 
Zastupitelstvo neschvaluje: 
 
1. nabídku na pořízení mobilního rozhlasu 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
      starosta obce 

 
 


