Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 26.5.2021
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, M. Perčina, Ing. M. Zeman V. Vosecký,
Ing. R. Vondrovic (online), M. Vilinger
Omluveni: MUDr. J. Jílková
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Monitoring-výstavba VH infrastruktury
4. Pozemky v lokalitě K Hájovně
5. Žádost o prominutí nájemného
6. Financování ZŠ Vyžlovka
7. JEKOZ, provozování obecní infrastruktury
8. Peněžní fond na obnovu VH infrastruktury
9. Různé
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 26.5.2021.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání 26.5.2021.
Ověřovatelé: návrh- Ing. R. Vondrovic a Ing. M. Zeman.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 8 dne 26.5.2021 Ing. R. Vondrovice
a Ing. M. Zemana.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 7 ze dne 12.5.2021.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 7 ze dne 12.5.2021.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Monitoring-výstavba VH infrastruktury- starosta opět shrnul informace o povinnosti obce jako
příjemce dotace na vodovod a kanalizaci podávat monitorovací zprávu po dobu 10 let.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Příkazní smlouvu s firmou VIS spol. s.r.o na vypracovávání
průběžných monitorovacích zpráv na stavby Vodovod a Kanalizace a ČOV Vyžlovka po dobu10 let
za cenu 10. 000,- Kč ročně + DPH.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
4. Pozemky v lokalitě K Hájovně-starosta podal zprávu o kalkulaci nákladů obce spojených
s výstavbou uvažovaných rodinných domků v lokalitě K Hájovně. Náklady na vodovod, rozšíření ČOV
a na výstavbu MŠ jsou tou největší položkou. Obec bude požadovat 600,- Kč za metr čtvereční
stavebního pozemku, tj. odhadem 9,72 milionu. ZO souhlasí.
5. Žádost o prominutí nájemného-p. Charvát předložil ZO žádost nájemce koupaliště o prominutí
nájemného za měsíc květen, důvodem je stále nepříznivá epidemiologická situace.
ZO souhlasí, jedná se o částku 21. 500,- kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prominutí nájemného za měsíc květen nájemci pozemku
na koupališti.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

6. Financování ZŠ Vyžlovka-starosta uvedl, že dle zprávy ze ZŠ Kostelec n. Č. lesy je obec Vyžlovka
povinna přispívat na obědy, které dodává jídelna v Kostelci do ZŠ Vyžlovka. Bude vypracována
kalkulace. ZO bere na vědomí.
7. JEKOZ, provozování obecní infrastruktury-starosta uvedl, že dle sdělení provozovatele
vodovodu a kanalizace budou občané osloveni, aby doložili dokumentaci (plánek) napojení
své nemovitosti na kanalizaci. Stále dochází k úniku balastních vod do ČOV a dochází tak
k jejímu poškozování. Dále informoval, že bylo u ČOV instalováno mobilní zařízení na odstranění
kalu ze záchytné nádrže.
Došlo k výměně kanalizačních poklopů, které jsou ve špatném stavu. Postupně by mělo
docházet k výměně dalších. Hovořil také o zprávách z JEKOZU, dostali nabídku napojení na vodu
z Želivky, vedení by mělo vést přes Vyžlovku. Dále se řeší vrty v Nučicích. ZO bere na vědomí.
8. Peněžní fond na obnovu VH infrastruktury-starosta podal zprávu o tom, že obec musí vytvářet
rezervy na opravu a obnovu VH infrastruktury. Navrhuje tedy vytvořit uvedený fond.
ZO projednávalo aspekty tvorby a použití fondu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje založení Peněžního fondu a zásady pro jeho tvorbu a použití.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
9. Různé-p. Perčina se tázal na možnost připojení Penzionu Vyžlovka na obecní kanalizaci.
Obec bude požadovat příspěvek. Starosta přečetl zprávu od místní občanky, kde si stěžuje
na používání hlučných strojů v neděli a o svátcích. Obec bude v tomto směru apelovat na občany.
Starosta ukončil schůzi ve 20.45 hodin.
Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic………………………….

Ing. M. Zeman……………………………

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 26.5.2021
Zastupitelstvo schvaluje:
1.program jednání dne 26.5.2021
2. ověřovatele zápisu č. 8 dne 26.5.2021- Ing. R. Vondrovice a Ing. M. Zemana
3. zápis č. 7 ze dne 12.5.2021
4. prominutí nájemného za měsíc květen nájemci pozemku na koupališti

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

