
Zápis č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 22.12.2021 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger, M. Perčina, Ing. M. Zeman,   
                  Ing. M. Charvát 
Omluveni: MUDr. J. Jílková, V. Vosecký,  
 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Rozpočet obce na r.2022 
4. Rozpočet ZŠ na r.2022 
5. Střednědobý rozpočtový výhled obce  
6. Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ 
7. Rozpočtové opatření 
8. Dotace ZŠ Vyžlovka-vyúčtování 
9. Dotace SKV-vyúčtování 
10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace  
11. OZV-odpadový systém 
12. Termíny schůzí v r.2022 
13. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 22.12.2021. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 22.12.2021.  
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Zeman a Ing. M. Charvát. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 20 dne 22.12.2021 Ing. M. Zemana 
    a Ing. M. Charváta. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 19 ze dne 8.12.2021. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 19 ze dne 8.12.2021. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
3. Rozpočet obce na r.2022- starosta uvedl, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD, námitky žádné 
   obec neobdržela. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Vyžlovka na r.2022 jako schodkový se započtením 
   přebytku z minulých let. 
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Rozpočet ZŠ na r.2022- starosta uvedl, že rozpočet byl vyvěšen na ÚD, námitky obec nedostala. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet ZŠ Vyžlovka na rok 2022. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Střednědobý rozpočtový výhled obce-uvedený výhled byl vyvěšen na ÚD, námitky nebyly žádné. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Vyžlovka na roky 2022-24. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ-uvedený dokument byl vyvěšen na ÚD. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka na roky 2023-25. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



 
7. Rozpočtové opatření-účetní a správce rozpočtu uvedla, že je nutné provést rozpočtové opatření. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Dotace ZŠ Vyžlovka-vyúčtování-účetní podala zprávu o výsledku kontroly hospodaření školské  
    právnické osoby Základní školy Vyžlovka. Předmětem kontroly bylo hospodárné nakládání  
    s příspěvkem od obce za r.2021. Byla předložena hlavní kniha analytické evidence, kde je o  
    příspěvku účtováno odděleně a doklady jsou řádně označeny.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zprávu o kontrole hospodaření s příspěvkem od obce pro 
    ZŠ Vyžlovka.   
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Dotace SKV-vyúčtování-účetní seznámila ZO s výsledkem podaného vyúčtování dotace   
     pro SKV. Doklady odpovídají uzavřené veřejnoprávní smlouvě a jsou řádně označeny. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje vyúčtování poskytnuté dotace SK Vyžlovka za r. 2021. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-starosta seznámil ZO s žádostí SKV o poskytnutí  
       dotace na provoz. Předseda poděkoval rovněž za dlouhodobou podporu, kterou obec SKV 
       poskytuje.  
       Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  
       obce v oblasti: sport mezi obcí Vyžlovka a SK Vyžlovka z.s.IČ:14801108, Sportovní č. p. 172,  
       Vyžlovka na r.2022 s ročním příspěvkem 200. 000,- Kč. 
       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. OZV-odpadový systém-p. Charvát představil ZO návrh OZV.  
      Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového  
      hospodářství. 
       Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. Různé-p. Perčina měl dotaz na poplatky za svoz odpadu-p. Charvát vysvětlil. Dále byly stanoveny 
       termíny schůzí na 1. pololetí r.2022. První schůze se koná 19.1.2022 a dále po 14 dnech do  
       22.6.2022.Dále starosta připomněl, že obec již obdržela registrační list dotace na venkovní  
       učebnu, pohovořil o uplynulém roce, připomněl, že v r.2022 budou komunální volby. Je potřeba 
       učinit rozhodnutí, zda opět kandidovat. Poděkoval všem za dobrou práci, zmínil ne vždy  
       dokonalou docházku a účast na schůzích. Schůzi ukončil ve 20.15 hodin. 
       Zapsala Eva Menšíková dne 23.12.2021. 
        
 
         Ověřovatelé: Ing. M. Zeman………………….. 
 
          Ing. M. Charvát……………………… 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
      starosta obce 
 
 
 



Usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 22.12.2021 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 22.12.2021 
 
2. ověřovatele zápisu č. 20 dne 22.12.2021- Ing. M. Zemana a Ing. M. Charváta 
 
3. zápis č. 19 ze dne 8.12.2021 
 
4. schvaluje rozpočet obce Vyžlovka na r.2022 jako schodkový se započtením přebytku z minulých let 
 
5. rozpočet ZŠ Vyžlovka na rok 2022 
 
6. střednědobý rozpočtový výhled obce Vyžlovka na roky 2022-24 
 
7. střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka na roky 2023-25 
 
8. rozpočtové opatření dle přílohy zápisu 
 
9. zprávu o kontrole hospodaření s příspěvkem od obce pro ZŠ Vyžlovka 
 
10. vyúčtování poskytnuté dotace SK Vyžlovka za r. 2021 
 
11. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  
       obce v oblasti: sport mezi obcí Vyžlovka a SK Vyžlovka z.s.IČ:14801108, Sportovní č. p. 172,  
       Vyžlovka na r.2022 s ročním příspěvkem 200. 000,- Kč 
 
12. OZV č.3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
       starosta obce 
 
 
 
 


