Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 9.6.2021
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., M. Vilinger, Ing. M. Charvát, M. Perčina, Ing. M. Zeman
MUDr. J. Jílková, V. Vosecký, Ing. R. Vondrovic (distančně)
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. OZV pobytový poplatek
4. Závěrečný účet
5. Plán obnovy a investic vodovodu a kanalizace
6. Rozhledna
7. Spolupráce s Městskou policií v Kostelci n. Č. lesy
8. Doprava
9. Prodej pozemku
10. Cetin
11. Odpady
12. Různé
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 9.6.2021 a přidání 1 bodu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 9.6.2021 a přidání bodu č.11 Odpady.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé: návrh- V. Vosecký a M. Perčina.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 9 dne 9.6.2021 V. Voseckého
a M. Perčinu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 8 ze dne 26.5.2021.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 8 ze dne 26.5.2021.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. OZV pobytový poplatek-p. Vondrovic podal zprávu o změnách zákona o místních poplatcích,
je nutné vydat novou OZV, tak aby byla v souladu s platnou legislativou. Obec může navýšit
poplatek až do výše 50,- Kč. ZO navrhuje 20,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č.1 o místním poplatku z pobytu dle přílohy zápisu.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
4. Závěrečný účet-starosta uvedl, že návrh ZÚ byl vyvěšen na úřední desce. Připomínky a podněty
nebyly žádné.
Návrh usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce za r.2020 spolu se zprávou o přezkoumání
hospodaření bez výhrady.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
5. Plán obnovy a investic vodovodu a kanalizace – starosta uvedl, že provozovatel obecní
infrastruktury představil plán nutných opatření a oprav, ZO zprávu projednalo a bere na vědomí.
6. Rozhledna- p. Charvát podal zprávu o jednání s novým majitelem rozhledny, jedná se o mobilního
operátora. Rozhlednu nehodlá provozovat, ale je si vědom tlaku občanů na zprovoznění této
stavby. Uvítal by, kdyby obec rozhlednu provozovala sama. P. Charvát hovořil dále o nutnosti
dalších oprav rozhledny, pojištění apod. ZO souhlasí s touto možností a bude dále jednat.

7. Spolupráce s Městskou policií v Kostelci n. Č. lesy- p. Charvát podal zprávu z jednání se starostou
Kostelce n. Č. lesy i okolními obcemi. Obce by uvítaly dohled nad dodržováním obecního pořádku.
Město Kostelec není proti, momentálně se ale Městská policie potýká s personálním problémem.
8. Doprava- p. Charvát se zúčastnil schůzky na MěÚ Říčany, nově se otevřela možnost úsekového
měření rychlosti v obci. Je možné zrevidovat dříve navrženou smlouvu, dále se bude jednat
o technickém provedení. ZO bere na vědomí.
9. Prodej pozemku-starosta seznámil ZO se žádostí majitelů nemovitosti na návsi o odkoupení části
obecního pozemku p. č. 456/4 v k. ú. Vyžlovka a stavbě nového plotu. ZO se se situací seznámilo
přímo na místě.
Nahlédnutím do katastru bylo zjištěno, že vzniká problém s hranicemi pozemků, a proto bude
žadatelům sděleno, že obec požaduje geodetické zaměření, které se týká uvedeného pozemku.
10. CETIN- starosta uvedl, že firma CETIN žádá o prodloužení smlouvy na umístění reklamního
zařízení. Jedná se o 2 plakáty a o jejich umístění. Původní umístění není reálné. Problém je i se
splacením poplatku. Bude se dále jednat.
11. Odpady – p. Charvát hovořil o situaci v odpadovém hospodářství, dochází k postupnému
navyšování skládkovného, cena za tuto službu se navyšuje. Po jednání s okolními obcemi se
založení vlastní svozové firmy nejeví jako reálné. Od r.2022 bude nutné službu odvozu a likvidace
komunálního odpadu ošetřit novou OZV, obec má v tomto směru omezené možnosti.
Bude se dále jednat. ZO bere na vědomí.
12. Různé-ZO stanovilo plán dalších zasedání do konce r.2021. První schůze po prázdninách se koná
1. 9.2021 a dále po 14 dnech do konce roku. Dále byl navržen termín „kácení“ májky 24.6.2021
od 18 hodin.
Starosta ukončil schůzi ve 21.15 hodin.
Zapsala: Eva Pačesová 12.6.2021.
Ověřovatelé: M. Perčina………………………..

V. Vosecký……………………………….

Ing. J. Pelikán Ph. D.
starosta obce

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 9.6.2021
Zastupitelstvo schvaluje:
1.program jednání dne 9.6.2021
2. ověřovatele zápisu č. 9 dne 9.6.2021- V. Voseckého a M. Perčinu
3. zápis č. 8 ze dne 26.5.2021
4. OZV č.1 o místním poplatku z pobytu dle přílohy zápisu
5. závěrečný účet obce za r.2020 spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření bez výhrady

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

