
Zápis č.14 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 16.9.2020 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, V. Vosecký, M. Vilinger, Ing. M. Zeman,  
                  Ing. R. Vondrovic 
Omluveni: MUDr. J. Jílková, M. Perčina 
  
Hosté: manželé Holíkovi 
 
Program jednání:  
 
1.Program a ověřovatelé 
2. Výstavba školní jídelny-výdejny 
3. Dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitosti-vysílač Vodafone na obecním vodojemu 
4. Pronájem pozemku 
5. Rozhledna Skalka 
6. Určení starosty k zastupování 
7. Kontroly minulých zápisů 
8. Jednání JEKOZ 
9. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 16.9. 2020 a přidání 3 bodů.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 16.9.2020 a přidání bodu Určení starosty  
    k zastupování, Kontroly minulých zápisů, Jednání JEKOZ. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Charvát a v. Vosecký. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 124dne 16.9.2020 Ing. M. Charváta  
    a V. Voseckého. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Výstavba školní jídelny-výdejny - starosta informoval ZO, že vybraný dodavatel byl vyzván 
k podpisu SOD, stavba by měla začít v říjnu. ZO bere na vědomí. 
 
 
3. Dodatek ke Smlouvě o nájmu nemovitosti-vysílač Vodafone na obecním vodojemu.- p. Charvát  
    podal zprávu, že firma Vodafone Czech Republic a.s. upravila Dodatek dle požadavků ZO,  
    respektive upřesnila bod smlouvy čl. VI. odst. 11, jednalo se možnost podpronájmu.  
    Podpronájem bude umožněn pouze dceřiné firmě Vodafone Group. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek k nájemní smlouvě s firmou Vodafone Czech Republic a .s. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Pronájem pozemku- starosta uvedl, že nájemce Penzionu Vyžlovka žádá o možnost pronájmu  
    pozemku parc.č. 395/17 v k.ú. Vyžlovka. Bude vyvěšen záměr. 
 
5. Rozhledna Skalka- p. ***** zrekapituloval historii výstavby rozhledny a kultivace přilehlého 
    pozemku. Dále představil bilanci zisku a nákladů. Uvedl, že v současné době již není schopen 
    rozhlednu udržovat v provozuschopném stavu, rozhledna potřebuje zásadní opravu. Proto  
     uvažuje o prodeji, cena je cca 4. 250. 000,-. P. Charvát krátce pohovořil o jednání s potencionálním  
     kupcem, dále přiblížil aspekty provozování jiných rozhleden. Starosta uvedl příklady a dopady  
     spekulativního podnikání. P. **** navrhuje oslovit okolní obce s možností spolupráce. ZO souhlasí. 
 
 



6. Určení starosty k zastupování-p. Charvát vysvětlil postup při zastupování dle zákona, došlo  
    k upřesnění pravidel.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zastupování starosty místostarostou Ing. M. Charvátem v době své  
    nepřítomnosti a v případě nepřítomnosti Ing. Charváta, bude starostu zatupovat Ing. R. Vondrovic. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Kontroly minulých zápisů- ZO zkontrolovalo zápisy č. 12 a č.13. Zápisy schvaluje. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 12 ze dne 2.9.2020. 
     Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     ZO schvaluje zápis č. 13 ze dne 9.9.2020. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 

8. Jednání JEKOZ- starosta podal zprávu o jednání, zúčastnilo se více obcí z okolí. Mimo jiné se  
     jednalo o příspěvku obcí na provoz vodovodu, hovořilo se o opravách čerpacích stanic.  
    Nový přivaděč Červený Hrádek - Sobočice je již dokončen a před kolaudací.  Co se týká napojování  
    nových objektů na vodovod, budou se řešit postupně dle již dříve vydaných souhlasů. ZO bere na 
     vědomí. 
 
9. Různé- starosta informoval ZO, že dojde k přípravě staveniště pro výstavbu výdejny, bude vyklizena 
     zahrada.  
 
 
 
     Starosta ukončil schůzi ve 21.10 hodin. 
     
     Zapsala: Eva Pačesová dne 20.9.2020. 
 
 
     Ověřovatelé: Ing. M. Charvát…………………………………. 
 
 
 
 
  V. Vosecký………………………………………………… 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 16.9.2020 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 16.9.2020 
 
2. ověřovatele zápisu č. 14 dne 16.9.2020- Ing. M. Charváta a V. Voseckého 
 
3. Dodatek k nájemní smlouvě s firmou Vodafone Czech Republic a.s. 
 
4. zastupování starosty místostarostou Ing. M. Charvátem v době své nepřítomnosti a v případě  
    nepřítomnosti Ing. Charváta, bude starostu zatupovat Ing. R. Vondrovic 
 
5. zápis č. 12 ze dne 2.9.2020 
    zápis č. 13 ze dne 9.9.2020 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
 


