
Zápis č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 15.9.2021 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Jílková (distančně)Ing. M. Zeman, V. Vosecký, M. Vilinger, 
                  Ing. R. Vondrovic  
 
Omluveni: M. Perčina, Ing. M. Charvát 
 
Program jednání: 
1.Program a ověřovatelé 
2.Kontrola minulého zápisu 
3. Dodatek č.2 stavba jídelny 
4. Pozemky u koupaliště 
5. Pozemky Nad Lomem  
6.V+K Na Bělidle 
7. Dotace SKV 
8. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 15.9.2021 a přidání bodu Dotace SKV.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 15.9.2021 a přidání bodu Dotace SKV. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-Ing. R. Vondrovic a Ing. M. Zeman. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 13 dne 15.9.2021 Ing. R. Vondrovice  
    a Ing. M. Zemana. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 12 ze dne 1.9.2021.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 12 ze dne 1.9.2021. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dodatek č.2 stavba jídelny-starosta uvedl, že došlo k určitým nutným změnám ve vybavení 
     jídelny. Byla dodána zrcadla, bezpečnostní polepy na okna, dále bylo nutné zabudovat  
    odvodňovací žlaby apod.  Předmětem Dodatku č.2 je dodání tohoto vybavení v částce 129. 710,- 
    + DPH. ZO schvaluje. Starosta informoval ZO, že stavba jídelny je velmi dobře provedená, obec  
     plánuje představení jídelny veřejnosti, může posloužit i jako volební místnost. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.2 smlouvy mezi obcí a firmou Chytrý dům s.r.o, 
     IČ:28991559. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Pozemky u koupaliště-starosta uvedl, že je již připravena smlouva mezi obcí majiteli pozemků 
    u koupaliště. Předmětem je výstavba vodovodu, kanalizace a komunikace v této lokalitě. 
   Stavby provedou majitelé pozemků a obec se zavazuje k udělení souhlasu s umístěním staveb, 
   po obdržení částky 4x 150 tisíc na řešení komunálních problémů obce. Za tímto účelem bude  
   uzavřena smlouva o advokátní úschově finanční částky. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Plánovací smlouvy o realizaci stavebního záměru. 
   Smlouva je přílohou zápisu.   
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků. 
   Smlouva je přílohou zápisu.   
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 



5. Pozemky Nad Lomem – starosta sdělil ZO, že se po delší časové prodlevě ozval zástupce 
    majitelů těchto pozemků. Na dřívější návrh obce nereagoval. ZO se domnívá, že se situace 
    změnila a je nutné přistupovat ke všem developerským záměrům stejně. Bude nutné nové jednání 
   s novými podmínkami. Místostarosta Ing. R. Vondrovic toto sdělí zástupci majitelů. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uplatňování stejných podmínek při realizaci developerských záměrů  
    v obci.  
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6.V+K Na Bělidle-starosta informoval ZO, že došlo ke schválení projektové dokumentace na  
    vybudování cca 8 přípojek na inženýrské sítě v této lokalitě. Nyní probíhá stavební řízení.  
    Obec bude žádat o dotaci, cena stavby se odhaduje na finanční částku 1,5 milionu. 
    ZO bere na vědomí. 
 
7. Dotace SKV- Ing. M. Zeman podal zprávu, že byla vyhlášena nová výzva Národní sportovní 
    agenturou a bylo by možné získat finanční prostředky na vybudování oplocení hrací plochy,  
    na přestavbu střídaček. Tyto úpravy vyžaduje legislativa. Spoluúčast obce je 10%, SKV 10%  
    a 80% dotace. ZO souhlasí. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Národní sportovní agentury 
     VÝZVA č. 8/2021 Kabina 2021 PROGRAM č. 162 51 ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ –   
     Kabina 2021-2025. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    
 
8. Různé- Ing. Zeman uvedl, že 16.10. se koná celostátní akce sázení stromů, obec již v minulosti 
     plánovala sázení nových stromků po těžbě dřeva v obecních lesích. Starosta uvedl, že ještě není  
     vhodná doba, těžba ještě neskončila. Bude ale možné zasadit stromky za nové občánky, akce 
     je již dlouho odkládaná. Další podnět byl na uspořádání veřejné schůze, pokud to hygienické 
     podmínky dovolí. Termín by byl upřesněn. 
      
      Starosta ukončil schůzi ve 20.00 hodin. 
      Zapsala: Eva Menšíková dne 16.9.2021  
 
 
 
      Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic…………………………. 
 
 
 
                                Ing. M. Zeman…………………………… 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 15.9.2021 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 15.9.2021 
 
2. ověřovatele zápisu č. 13 dne 15.9.2021- Ing. M. Zemana a Ing. R. Vondrovice 
 
3. zápis č. 12 ze dne 1.9.2021 
 
4. Dodatek č.2 smlouvy mezi obcí a firmou Chytrý dům s.r.o, IČ:28991559. 
 
5. uzavření Plánovací smlouvy o realizaci stavebního záměru, Smlouva je přílohou zápisu 
 
6.  uzavření Smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků, Smlouva je přílohou zápisu   
 
7. uplatňování stejných podmínek při realizaci developerských záměrů v obci 
 
8. podání žádosti o dotaci z programu Národní sportovní agentury 
     VÝZVA č. 8/2021 Kabina 2021 PROGRAM č. 162 51 ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ –   
     Kabina 2021-2025 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce  
 


