
Zápis č.2 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 22.1.2020 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D.,Ing. M. Charvát, V. Vosecký, Z. Morávek, M. Perčina, 
                  MUDr. J. Jílková, Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger 
Omluveni: Ing. M. Zeman 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Radarový měřič rychlosti 
4. Chodník - Jevanská ulice 
5. Rozpočtové opatření 
6. Dodatek Smlouvy dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
7. Prodej pozemku č.p.319/138 
8. Smlouva-právní zastoupení obce 
9. Školní jídelna-výdejna 
10. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 22. 1. 2020.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 22.1.2020. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- M. Perčina a M. Vilinger. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 2 dne 22.1.2020 M. Perčinu a M. Vilingera. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 1 ze dne 8.1.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 1 ze dne 8.1.2020. 
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Radarový měřič rychlosti- p. Morávek podal zprávu o nabídkách na realizaci radarového měřice 
     rychlosti, který bude mít instalovaný čítač projetých vozidel. ZO projednalo možnosti umístění 
     a vybralo z nabídky tu levnější. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup radarového měřiče rychlosti za cenu 77.818.- Kč včetně DPH. 
    Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Chodník - Jevanská ulice -p. Morávek hovořil o poptávce na realizaci chodníku od Cihelny dolů  
    po Jevanské ulici směrem k zastávce autobusu.  Hledá se nejvhodnější řešení, především po které 
    straně bude chodník probíhat. Vše se zváží a bude konzultováno s PČR, tak aby bylo vše v souladu 
    s platnou legislativou. 
 
5. Rozpočtové opatření -účetní seznámila ZO s tím, že již byla vyčíslena částka pol. 4112, na účet 
    obce byla převedena částka na položce 1334. Tyto položky budou upraveny v rozpočtu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1 dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Dodatek Smlouvy dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta uvedl, že oproti  
     schválenému rozpočtu byly provedeny některé více práce a zároveň byly započteny i méně práce. 
     Finančně se to neprojeví, výsledná částka zůstává stejná, ale je nutné toto schválit v dodatku ke  
     smlouvě. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou VPK Suchý s.r.o, IČ:27085201 
    dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



7. Prodej pozemku č.p.319/138-p. Vondrovic podal zprávu o připravené smlouvě na prodej  
    uvedeného pozemku za cenu 513. 200,- Kč.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemek č.p.319/138 za cenu 513. 200,- Kč 
    dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Smlouva-právní zastoupení obce-starosta informoval ZO, že obec musí řešit složité právní situace,  
      a je vhodné toto zastoupení smluvně zajistit.  
      Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi obcí Vyžlovka  
      a JUDr. I. Krutským, smlouva je přílohou zápisu.  
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Školní jídelna-výdejna-starosta informoval, že již probíhá příprava na stavební povolení 
     a další projekty, např. vybavení. LKA připravuje žádost o dotaci. ZO bere na vědomí. 
 
10. Různé-starosta podal zprávu o kauze kanalizace Na Splachu, kdy je na obci požadováno  
       Ing. Krausem, aby tuto stavbu odstranila. Co se týká umístěných kamenů Na Staré cestě,  
       p. Morávek informoval ZO, že celá věc byla předána na MěÚ Říčany. Dále p. Vosecký uvedl,  
       že byla již podána žádost na výstavbu nádrží na dešťovou vodu v areálu hřiště.  Dále se hovořilo  
       o termínu výběrového řízení na zakázku chodník Pražská, starosta krátce hovořil o probíhajícím  
       procesu schvalování územního plánu obce. Další témata, např. pořádání masopustu, požadavek  
       umístění kontejneru na bioodpad v Březinkách byla rovněž projednána a bude se hledat jeho  
       vhodné umístění. P. Morávek uvedl, že proběhla kontrola od firmy EKO-KOM a.s., neshledala  
       žádná pochybení. 
 
 
       Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin. 
        Zapsala: Eva Pačesová dne 28.1.2020. 
 
 
 
        Ověřovatelé: M. Perčina……………………………………………. 
 
 
 
 
 
                               M. Vilinger………………………………………………. 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 22.1.2020 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 22.1.2020 
 
2. ověřovatele zápisu č. 2 dne 22.1.2020- M. Perčinu a M. Vilingera 
 
3. zápis č. 1 ze dne 8.1.2020 
 
4. nákup radarového měřiče rychlosti za cenu 77.818.- Kč včetně DPH 
 
5. rozpočtové opatření č.1 dle přílohy zápisu 
 
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou VPK Suchý s.r.o, IČ:27085201 dle přílohy zápisu 
 
7. kupní smlouvu na pozemek č.p.319/138 za cenu 513. 200,- Kč dle přílohy zápisu 
 
8. uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi obcí Vyžlovka a JUDr. I. Krutským, smlouva je  
    přílohou zápisu 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 


