
Zápis č.1 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 20.1.2021 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Zeman, Ing. M. Charvát, V. Vosecký, Z. Morávek, M. Perčina, 
                  Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger 
 
Omluveni: MUDr. J. Jílková 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulých zápisů 
3. Dotace hřiště 
4. Pronájem pozemku 
5. Pronájem koupaliště 
6. Svoz odpadů 
7. Rozhledna 
8. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 10. 1. 2021.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 20.1.2021. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Charvát a Ing. R. Vondrovic. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 1 dne 20.1.2021 Ing. M. Charváta 
   a Ing. R. Vondrovice.  
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 20 ze dne 28.12.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č.20 ze dne 28.12.2020. 
     Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dotace hřiště- starosta představil ZO vizi úpravy areálu hřiště, celkový objem financí je cca 15  
    milionů. ZO pověřuje starostu a místostarosty vést poptávkové řízení při výběru na administraci 
    dotačního řízení a dále organizaci výběrového řízení dodavatele.  
    Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu a místostarosty vést poptávkové řízení při výběru na  
    administraci dotačního řízení a dále organizaci výběrového řízení dodavatele na rekonstrukci areálu  
    fotbalového hřiště.  
    Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci od NSA- Program č.16252, Regionální  
    Sportovní infrastruktura 2020-2024, Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura-Investice nad 
    10 mil. Kč na akci: „Sportovní areál v obci Vyžlovka“ a zároveň schvaluje potřebnou finanční 
    spoluúčast dle podmínek programu. 
    Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Pronájem pozemku- starosta podal zprávu o žádosti firmy JARF spol. s.r.o. o prodloužení pronájmu  
     pozemku před hotelem Praha. Záměr byl vyvěšen. ZO souhlasí.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 456/1 v k.ú. 
    Vyžlovka na dobu 5 let s nájemným 6.000 Kč ročně a s možností dalšího prodloužení  
    smlouvy firmě JARF spol. s.r.o, IČ: 25696891, Na Návsi 10, Vyžlovka. 
    Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Pronájem koupaliště- p. Charvát uvedl, že 30.11.2020 skončila nájemní smlouva, původní  



     nájemce převedl obci majetek, hodnota majetku byla započtena oproti dluhu na nájemném. 
    ZO rozhodlo o vyvěšení záměru na pronájem areálu, upřesnilo některé podmínky pronájmu. 
 
6. Svoz odpadů-p. Charvát hovořil o možnosti vlastní svozové firmy, byla zpracována studie, která 
předpokládá značnou prvotní investici. Dále hovořil o problému svozu v minulém týdnu, kdy napadl 
    sníh a svozový vůz nemohl vjet do některých lokalit, situace se za velké pomoci p. Charváta  
    vyřešila. Firma FCC má nevhodnou svozovou techniku, do budoucna bude potřeba najít řešení. 
    ZO bere na vědomí. 
  
7. Rozhledna- p. Charvát uvedl, že majitel rozhledny navázal spolupráci s mobilním operátorem, 
    který je ochoten financovat opravu rozhledny. Obec tuto skutečnost kvituje a do budoucna  
    nevylučuje i podílení se na provozu rozhledny. 
 
8. Různé- p. Zeman děkuje jménem SKV obci za spolupráci, a především za příspěvek na provoz. 
 
    Zapsala: Eva Pačesová dne 25.1.2021. 
 
 
     Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic…………………………. 
 
 
  Ing. M. Charvát………………………………… 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 20.1.2021 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 20.1.2021 
 
2. ověřovatele zápisu č. 1 dne 20.1.2021- Ing. M. Charváta a Ing. R. Vondrovice 
 
3. zápis č. 20 ze dne 28.12.2020 
 
4. podání žádosti o dotaci od NSA- Program č.16252, Regionální Sportovní infrastruktura 2020-2024,  
     Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura-Investice nad10 mil. Kč na akci: „Sportovní areál v obci  
     Vyžlovka“ a zároveň schvaluje potřebnou finanční spoluúčast dle podmínek programu 
 
5. prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 456/1 v k.ú. 
    Vyžlovka na dobu 5 let s nájemným 6.000 Kč ročně a s možností dalšího prodloužení  
    smlouvy firmě JARF spol. s.r.o, IČ: 25696891, Na Návsi 10, Vyžlovka 
 
Zastupitelstvo pověřuje: 
 
 
1. starostu a místostarosty vést poptávkové řízení při výběru na administraci dotačního řízení a dále  
    organizaci výběrového řízení dodavatele na rekonstrukci areálu fotbalového hřiště  
 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 
    


