
Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 29.9.2021 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Jílková, , V. Vosecký, M. Vilinger, 
                  Ing. R. Vondrovic, M. Perčina, Ing. M. Charvát 
 
 
Omluveni: Ing. M. Zeman 
 
Program jednání: 
1.Program a ověřovatelé 
2.Kontrola minulého zápisu 
3. Přezkoumání hospodaření obce za r.2021 
4. Dotace-Regiony 2021 
5. Odpady-členství ve spolku Naše odpadky 
6. JEKOZ 
7. Výstavba jídelny 
8. Rozpočtové opatření 
9. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 29.9.2021 a přidání bodu.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 29.9.2021 a přidání bodu Rozpočtové opatření. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- MUDr. J. Jílková a V. Vosecký. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 14 dne 29.9.2021 MUDr. J. Jílkovou 
   a V. Voseckého. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 13 ze dne 15.9.2021.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 13 ze dne 15.9.2021. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Přezkoumání hospodaření obce za r.2021- starosta seznámil ZO s výsledkem dílčího přezkoumání  
     hospodaření obce. Byly zjištěny nedostatky. ZO přijalo nápravná opatření: 

1. Byl vyvěšen zpřesňující záměr na pronájem prostoru sloužící k podnikání 
2. Po konzultaci s firmou Triada byl opraven výkaz Příloha, resp. části G a H. 

    Bude prováděna důsledná kontrola, tak aby nedocházelo k pochybením.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje nápravná opatření v souvislosti s chybami a nedostatky 
    zjištěnými při dílčím přezkoumání hospodaření obce a přijímá systémová opatření, tak aby  
    k pochybením nedocházelo. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Starosta navrhl odměnu pro účetní i v souvislosti s narůstající agendou úřadu a v souvislosti 
    s výsledkem auditu ve výši 5. 000,- Kč. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu pro účetní ve výši 5. 000,- Kč. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Dotace NSA-Regiony 2021-starosta uvedl, že je opět možnost požádat NSA o dotaci na  
     rekonstrukci zázemí fotbalového hřiště. ZO souhlasí se spoluúčastí.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci pro projekt: „Sportovní areál v obci  
     Vyžlovka“ podávaný do NSA21 - Regiony 2021 do 40 mil. Kč - specifická výzva a potřebné  
     spolufinancování akce z rozpočtu obce. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



5. Odpady-členství ve spolku Naše odpadky-p. Charvát podal zprávu o možnosti členství ve spolku  
     Naše odpadky. Dle jeho názoru instituce jako SMO ČR a SMS tuto problematiku příliš neřeší. 
     Uvedený spolek se pokouší o řešení velmi tristní situace obcí, které musí vyhovět platné legislativě 
     a vložit do rozpočtu na tuto kapitolu nemalé finanční prostředky. Členství je zpoplatněno částkou  
     cca 4. 000,- Kč ročně.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje přistoupení do spolku Naše odpadky na dobu určitou s příspěvkem 
     4. 000,- Kč ročně.  
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. JEKOZ- starosta podal zprávu o valné hromadě tohoto sdružení, které se zúčastnil. 
    Přivaděč Sobočice – Červený Hrádek je již dostavěn, je stále možnost i dostavět přivaděč z Želivky. 
    V současné době jsou k dispozici nové přípojky, v dalším roce i pro nečlenské obce. Obec Vyžlovka 
     již schválila příspěvek na vybudování přivaděče a bude v nejbližší době uhrazen, je podepsána  
     platná smlouva. Dále probíhá regenerace vodních zdrojů v údolí Nučického potoka.  
     Sdružení JEKOZ hospodaří s příjmy z pronájmu od Energie AG, na opravy a investice plánuje úvěr. 
     Další zprávou je skutečnost, že se podařilo překonat určité výpadky dodávky vody, např. v době 
     konání Vyžlovského léta, a to hlavně ukázněností občanů. ZO bere na vědomí. 
 
7. Výstavba jídelny- starosta seznámil ZO s financováním výstavby jídelny. Celkem bylo vynaloženo  
     15.436.877,- Kč, z toho dotace činila 13.235.000,- Kč, obec přispěla 2. 200 .000,- Kč a dotace  
     z kraje, kterou by obec měla obdržet činí 663. 000,- Kč. Stavba je velmi pěkná a bude sloužit nejen 
     škole, ale i obecnímu úřadu. ZO bere na vědomí. 
 
8. Rozpočtové opatření- účetní navrhla úpravu rozpočtu a vysvětlila jednotlivé položky. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7 dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Různé- starosta hovořil o přípravě stavby lávky u Nohavičky, dále informoval o opravách  
     místních komunikací, co bylo opraveno a co bude ještě nutné opravit. Radary, které mají být 
     v obci instalovány, budou realizována až v zimě.  P. Vondrovic podal zprávu o proběhlé 
     kontrole dotace na akci Vodovod Vyžlovka 2011 ze strany poskytovatele KÚSK. Kontrola 
     nezjistila pochybení. ZO bere na vědomí. 
 
     Starosta ukončil schůzi ve 20.50 minut. 
     Zapsala: Eva Menšíková 
 
    Ověřovatelé: MUDr. J. Jílková………………………. 
 
 
  V. Vosecký………………………………….  
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 29.9.2021 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 29.9.2021 
 
2. ověřovatele zápisu č. 14 dne 29.9.2021- MUDr. J. J9lkovou a V. Voseckého 
 
3. zápis č. 13 ze dne 15.9.2021 
 
4. nápravná opatření v souvislosti s chybami a nedostatky zjištěnými při dílčím přezkoumání  
    hospodaření obce a přijímá systémová opatření, tak aby k pochybením nedocházelo 
 
5. schvaluje odměnu pro účetní ve výši 5. 000,- Kč 
 
6. podání žádosti o dotaci pro projekt: „Sportovní areál v obci Vyžlovka“ podávaný do NSA21 –  
    Regiony 2021 do 40 mil. Kč - specifická výzva a potřebné spolufinancování akce z rozpočtu obce 
 
7. přistoupení do spolku Naše odpadky na dobu určitou s příspěvkem 4. 000,- Kč ročně 
 
8. rozpočtové opatření č.7 dle přílohy zápisu 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
  
 
 


