Zápis č.10 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 24.6.2020
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, V. Vosecký, M. Vilinger, Ing. M. Zeman, M. Perčina,
Ing. R. Vondrovic
Omluveni: MUDr. J. Jílková
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Zpráva o činnosti Základní školy Vyžlovka
4. Veřejná zakázka Výstavba školní jídelny-výdejny
5. Výstavba chodníku Pražská
6. Informace o návrhu změny ORP
7. Nájem pozemku
8. Rozpočtové opatření
9. Dotace KÚSK
10. Různé
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 24.6. 2020 a přidání 1 bodu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 24.6.2020 a přidání bodu Dotace KÚSK.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé: návrh- V. Vosecký a Ing. R. Vondrovic.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 10 dne 24.6.2020 V. Voseckého
a Ing. R. Vondrovice.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č.9 ze dne 10.6.2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 9 ze dne 10.6.2020.
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Zpráva o činnosti Základní školy Vyžlovka-pí Pelikánová, ředitelka ZŠ, podala zprávu o činnosti
základní školy, nejen v době pandemie koronaviru, kdy byla škola uzavřena.
V době uzavření škola fungovala online, proběhl zápis do 1. tříd, děti se vrátily do školy v květnu
a vyučování pokračovalo. Dotkla se i nového systému financování školy. Dále odpovídala na otázky
zastupitelů, které se týkaly chodu školy. Starosta vyjádřil podporu škole, obec tím ožila.
Pí ředitelka bude zprávy podávat pravidelně. ZO bere na vědomí.
4. Veřejná zakázka Výstavba školní jídelny-výdejny-starosta předložil protokol z vyhodnocování
této zakázky. Nabídka účastníka Chytrý dům s.r.o. splnila všechny podmínky požadované v zadávací
dokumentaci a jakmile tento účastník předloží jednotlivé doklady týkající se kvalifikace, stane se
vybraným dodavatelem.
Návrh usnesení: ZO schvaluje výběr firmy Chytrý dům s.r.o., Nad Kazankou 648/45a, 171 00,
Praha 7 - Troja, IČO: 28991559 pro veřejnou zakázku Výstavba školní výdejny.
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Dále hovořil o tom, že obec obdržela registraci akce na dotaci z MFČR, bohužel není možné dodržet
časové podmínky této dotace.
5. Výstavba chodníku Pražská-p. Charvát podal zprávu o kontrolních dnech, řeší se vjezdy k domům,
zábradlí, apod. Bude se pročišťovat dešťová kanalizace. ZO bere na vědomí.

6. Informace o návrhu změny ORP-starosta uvedl, že proběhla schůzka starostů v Kostelci nad
Černými Lesy, kde byla prezentována možnost změny, že by celé Černokostelecko přešlo pod ORP
Český Brod. Vysvětlil různé důvody pro a proti. ZO bere na vědomí.
7. Nájem pozemku-starosta podal zprávu o žádosti na pronájem pozemku, na kterém by byla
umístěna maringotka. ZO zvážilo žádost, a dospělo k názoru, že pronájem neschvaluje.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje záměr na pronájem části pozemku č.p.395/17 v k.ú. Vyžlovka.
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
8. Rozpočtové opatření- účetní vysvětlila, že je nutné provést rozpočtové opatření. A dále dala
ke zvážení ZO pověření starosty provést v době prázdnin podle potřeby rozpočtové opatření.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu.
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pověření starosty provést rozpočtové opatření v souvislosti
s výstavbou chodníku, tzn. přijetí dotace, nebo zapojení rozpočtového přebytku tak, aby bylo
zajištěno financování této akce a dále přijetí dotace z OPŽP na akci dokončení kanalizace včetně
intenzifikace ČOV.
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
9. Dotace KÚSK-p. Vondrovic podal zprávu, že je možné žádat o dotaci na výstavbu výdejny
z programu Středočeského kraje. ZO zvážilo tuto možnost a souhlasí.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu výdejny z programu
Středočeského kraje.
Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
10. Různé-starosta hovořil o tom, že se v pátek 26. 6. koná akce Vyžlovské léto.
Žádné další podněty nebyly.
Starosta ukončil schůzi ve 21.15. hodin.

Zapsala: Eva Pačesová dne 29.6.2020.
Ověřovatelé: V. Vosecký…………………………………………..

Ing. R. Vondrovic…………………………………..

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 24.6.2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1.program jednání dne 24.6.2020
2. ověřovatele zápisu č. 10 dne 24.462020- Ing. R. Vondrovice a v. Voseckého
3. zápis č. 9 ze dne 10.6.2020
4. výběr firmy Chytrý dům s.r.o., Nad Kazankou 648/45a, 171 00, Praha 7 - Troja, IČO: 28991559 pro
veřejnou zakázku Výstavba školní výdejny
5. pověření starosty provést rozpočtové opatření v souvislosti s výstavbou chodníku, tzn. přijetí
dotace, nebo zapojení rozpočtového přebytku tak, aby bylo zajištěno financování této akce a dále
přijetí dotace z OPŽP na akci dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV
6. rozpočtové opatření dle přílohy zápisu
7. podání žádosti o dotaci na výstavbu výdejny z programu Středočeského kraje
Zastupitelstvo neschvaluje:
1.záměr na pronájem části pozemku č.p.395/17 v k.ú. Vyžlovka

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

