
Zápis č.9 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 10.6.2020 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, V. Vosecký, M. Vilinger, Ing. M. Zeman, M. Perčina,  
                  MUDr. J. Jílková, Ing. R. Vondrovic 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Veřejná zakázka Výstavba školní jídelny-výdejny 
4. Výstavba chodníku Pražská 
5. Územní plán 
6. Koupě pozemku č.p. 393/2 
7. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 10.6. 2020 a přidání 1 bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 10.6.2020 a přidání bodu Koupě pozemku  
    č.p. 393/2. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- M. Vilinger a M. Perčina. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 9 dne 10.6.2020 M. Vilingera a M. Perčinu. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č.8 ze dne 27.5.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 8 ze dne 27.5.2020. 
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Veřejná zakázka Výstavba školní jídelny-výdejny-starosta podal zprávu o tom, že byla vyloučena 
    další firma, která nesplnila technické zadání a upřesnil některé detaily. Nyní probíhá kontrola  
    a vyhodnocení třetí nabídky. Další zpráva z MF ČR-obec neuspěla se žádostí o dotaci  
    na tuto akci, pro další podání se vyhodnotí zlepšení kvality podání.  ZO bere na vědomí. 
 
4. Výstavba chodníku Pražská-p. Charvát uvedl, že proběhl kontrolní den, stavba probíhá dle  
    harmonogramu. Problém vyvstal v harmonizaci světel na semaforu nedaleké křižovatky a světla 
    pro stavbu, je to v řešení. Starosta dále seznámil ZO s opravou dešťové kanalizace v této lokalitě, 
    která byla na základě vyhodnocení situace provedena a faktura bude uhrazena. 
 
5. Územní plán-starosta informoval ZO, že proběhlo opakované projednávání územního plánu  
    na MěÚ Říčany, byly vyřešeny všechny připomínky a nyní probíhá lhůta, kdy se mohou vznést další  
    připomínky. V září by mělo pravděpodobně proběhnout schvalování územního plánu obce  
    zastupitelstvem.  ZO bere na vědomí. 
 
6. Koupě pozemku č.p. 393/2-p. Charvát informoval ZO o tom, že obec kontaktovala jedna  
   z majitelek uvedeného pozemku, a má stejně jako ostatní majitelky, zájem obci tento pozemek 
   prodat. Obec se již v minulosti snažila pozemek koupit, protože přes tento pozemek povedou 
   sítě obecní infrastruktury a dojde k napojení další části obce na tyto sítě.  
   Návrh usnesení: ZO schvaluje koupi pozemku č.p.393/2 v k.ú. Vyžlovka o výměře 738 m2  
   čtverečních za cenu 150,- Kč za metr čtvereční. 
   Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 



7. Různé- p. Charvát hovořil o organizaci Vyžlovského léta, cena vstupenek je 80,- Kč, děti do 15 let  
     zdarma. P. Perčina upozornil na instalaci vitríny na prodejně potravin, která bude pronajata, již je  
    vše připraveno. Další zpráva je, že dosud není vyřešena kolaudace ČOV.  Starosta seznámil ZO  
    s tím, že byly vyvěšeny záměry na pronájmy lesních pozemků, kterým bude končit 10 letá nájemní 
    doba. Těžba dřeva v souvislosti s napadením lesa kůrovcem probíhá, dojde k vyčištění a obnově  
    lesa. Obec vyhlásí na podzim akci-výsadbu stromů pro veřejnost. Dále se řešila možnost otevření  
    branky mezi koupalištěm a přilehlým Penzionem Vyžlovka. Starosta uvedl, že by to nebylo vhodné  
    vzhledem k nájemci, který provozuje občerstvení na koupališti. 
 
    Starosta ukončil schůzi ve 20.30 hodin. 
 
     Zapsala: Eva Pačesová 11.6.2020. 
 
 
     Ověřovatelé: M. Vilinger…………………………….. 
 
 
                              M. Perčina………………………………. 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
       starosta obce    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 10.6.2020 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 10.6.2020 
 
2. ověřovatele zápisu č. 9 dne 10.6.2020- M. Vilingera a M. Perčinu 
 
3. zápis č. 8 ze dne 27.5.2020 
 
4. koupi pozemku č.p.393/2 v k.ú. Vyžlovka o výměře 738 m2 čtverečních za cenu 150,- Kč za metr  
    Čtvereční 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
 


