
Zápis č.15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 30.9.2020 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, V. Vosecký, M. Vilinger, Ing. M. Zeman, V. Vosecký 
                   
Omluveni: MUDr. J. Jílková, Ing. R. Vondrovic 
  
Hosté: Ing. M. Holík 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Výstavba školní jídelny-výdejny 
4. Plán údržby vodohospodářského majetku na r.2021 
5. Zkušební provoz ČOV 
6. Dodržování společenských pravidel 
7. Dílčí přezkoumání hospodaření za r.2020 
8. Rozhledna Skalka 
9. Kontrola RUIAN 
10. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 30.9. 2020 a přidání 1 bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 30.9.2020 a přidání bodu Kontrola RUIAN.  
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- M. Perčina a V. Vosecký. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 15 dne 30.9.2020 M. Perčinu  
    a V. Voseckého. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č.14 ze dne 16.9.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 14 ze dne 16.9.2020. 
     Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Výstavba školní jídelny-výdejny-starosta podal zprávu, že SOD byla již podepsána. Je zajištěn  
    stavební dozor a BOZP. Zahrada je již vyklizena a připravena. ZO bere na vědomí. 
 
4. Plán údržby vodohospodářského majetku na r.2021-starosta seznámil ZO s návrhem plánu údržby  
    VHM. Obsahuje prevenci, kontroly, údržbu vodojemu i co se týká ČOV, pravidelné čištění  
    kanalizace apod. ZO se podrobně zabývalo tímto návrhem. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje plán údržby VHM na r.2021. 
    Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Zkušební provoz ČOV-starosta informoval ZO o tom, že proběhl kontrolní den a byl zhodnocen 
     zkušební provoz na ČOV. Řešily se spíše detaily, ale také nárazové přetěžování ČOV, které působí 
     určité problémy. ZO bere na vědomí. 
 
6. Dodržování společenských pravidel- starosta podal podnět, který se týkal problémů společného 
    soužití, např. používání hlučných strojů v neděli, či ve svátek. V debatě se ZO shodlo, že není možné  
    vše ošetřit vyhláškami, ale spíše apelováním na občany prostřednictvím webových stránek a  
    obecního facebooku.  
 



7. Dílčí přezkoumání hospodaření za r.2020- starosta podal zprávu o proběhlém Dílčím přezkoumání  
    hospodaření za r.2020, kde byly zjištěny chyby a nedostatky. ZO přijalo opatření k nápravě chyb. 
    Účetní podala zprávu, že pochybení dle ČSÚ č.701 -710 bylo již napraveno opravným dokladem a  
    druhé dle vyhlášky č.410/2009 Sb. bude napraveno po konzultaci s firmou Triada, spol. s.r.o .  
    Pochybení dle z.č.250/2000 Sb. bude napraveno při sestavování střednědobého rozpočtového  
    výhledu na další roky. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje nápravné opatření v souvislosti s výsledkem přezkoumání  
     hospodaření obce za r.2020, resp. s dílčí zprávou. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
     Dále starosta ocenil práci účetní a navrhl odměnu ve výši 3. 000,- Kč.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu účetní ve výši 3. 000,- Kč. 
     Hlasování: pro 6 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Rozhledna Skalka-p. Holík podal zprávu o jednání s okolními obcemi, zda by bylo možné utvořit  
    svazek obcí, který by převzal rozhlednu do péče. Některé obce přislíbily účast na tomto projektu. 
    P. Charvát navrhl svolat schůzku těchto obcí a projednat podmínky vytvoření svazku, či jinou  
    formu spolupráce. Jsou možné varianty odkup rozhledny, nájem… Rozhledna potřebuje nutnou  
    opravu za cca cenu 530 tisíc + plus DPH a to urgentně. ZO bere na vědomí, že bude svolána schůzka 
    starostů okolních obcí, kteří by projevili zájem na záchraně rozhledny. 
 
9. Kontrola RUIAN- starosta podal zprávu, náprava nedostatků zjištěných při kontrole výkonu této  
    agendy vyžaduje časovou náročnost, ale bylo již učiněno opatření k nápravě, tak jak uložilo 
    ZO pí Pačesové v zápise č.12 dne 2.9.2020. ZO bere na vědomí. 
 
10. Různé- p. Charvát seznámil ZO s tím, již bude namontován ukazovací radar na hlavní silnici. 
       Co se týká svozu odpadu, byla objednána studie, zda by bylo výhodnější vytvořit vlastní svozovou  
       firmu. Na další rok bude uzavřena, resp. prodloužena objednávka se stávající svozovou firmou. 
       Další problém se rýsuje se svozem bioodpadu, kompostárna ve Struhařově nebude schopna 
       zajistit skládkování, resp. svoz bioodpadu na kompostárnu. Obec bude hledat řešení, ale  
       pravděpodobně se situace odrazí ve zvýšení cen za tyto služby. Bude potřeba vysvětlující kampaň. 
       P. Zeman se tázal, zda se budou sázet stromy za ty vykácené při kůrovcové kalamitě. 
       Starosta odpověděl, že dle jeho informací i z konzultací se správou lesů, kalamitní těžba bude na  
       místě ještě pokračovat a není proto ještě vhodná doba stromy sázet. 
       Na Pražské ulici byl dokončen chodník a vysázeny stromy, p. Vosecký vyjádřil pochvalu a dodal, že  
       doufá v kladné ohlasy od občanů. 
 
      Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin. 
 
 
      Zapsala: Eva Pačesová dne 5.10.2020. 
 
 
     Ověřovatelé: M. Perčina…………………………… 
 
 
                               V. Vosecký……………………………… 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 
 



Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 30.9.2020 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 30.9.2020 
 
2. ověřovatele zápisu č. 15 dne 16.9.2020- M. Perčinu a V. Voseckého 
 
3. zápis č. 14 ze dne 16.9.2020 
 
4. nápravné opatření v souvislosti s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za r.2020, resp. s dílčí  
    Zprávou 
 
5. odměnu účetní ve výši 3. 000,- Kč 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
 


