Zápis č.3 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 5.2.2020
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D.,Ing. M. Charvát, V. Vosecký, Z. Morávek, M. Perčina,
MUDr. J. Jílková, Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger, Ing. M. Zeman
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3. Pronájem pozemku – pastvina
4. Přezkoumání hospodaření obce za r.2019
5. Veřejná zakázka-chodník Pražská
6. Prodej pozemku
7. OZV o užívání veřejného prostranství
8. Pronájem reklamní plochy
9. Dotační titul- MAS Říčansko
10. Rezignace
11. Různé
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 5. 2. 2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 5.2.2020.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé: návrh- V. Vosecký a Ing. M. Charvát.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 3 dne 5.2.2020 V Voseckého
a Ing. M. Charváta.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 1 ze dne 22.1.2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 2 ze dne 22.1.2020.
Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3. Pronájem pozemku – pastvina-ZO opět projednalo tento bod. Pronájem byl schválen 8.1.2020.
Protože nájemce požaduje změnu doby nájmu, bude vyvěšen nový záměr a poté rozhodnuto.
ZO v principu prodloužení doby schvaluje.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemků v lokalitě u hřbitova,
dle přílohy zápisu.
Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
4. Přezkoumání hospodaření obce za r.2019- starosta podal zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za r.2019, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ZO bere na vědomí.
Dále starosta navrhl odměnu pro účetní.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu pro účetní v souvislosti s výsledkem přezkoumání
hospodaření za r.2019 ve výši 3. 000,- Kč.
Hlasování: pro 9 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
5. Veřejná zakázka-chodník Pražská – starosta uvedl, že byla sestavena tříčlenná komise ve složení
Ing. J. Pelikán Ph.D. k posouzení nabídek. Nabídky byly podány 2 :
1. firma TES spol.s.r.o podala nabídkovou cenu: 2.933.470,91 s DPH
2. firma AVE Kolín s.r.o podala nabídkovou cenu: 3.071.811,46 s DPH
komise posoudila nabídky a doporučila výběr firmy TES spol.s.r.o za uvedenou nabídkovou cenu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje výběr dodavatele na zakázku „Výstavba chodníků v ulici Pražská,
Vyžlovka“ firmu AVE Kolín s.r.o. IČ: 25148117, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín za nabídkovou cenu:
2.933.470,91 s DPH.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

6. Prodej pozemku-starosta podal zprávu o žádosti a zdůvodnění odkupu pozemku č.p. 398/39.
Jedná se o pozemek-přístupovou cestu k nemovitostem, p. Morávek upozornil, že ne všichni
majitelé dotčených nemovitostí s odkupem souhlasí. Zároveň konstatoval, že žádost podal
za 2 majitele přilehlých nemovitostí zástupce bez plné moci k zastupování. Starosta reagoval tím,
že v každém případě musí být vyvěšen záměr na prodej uvedeného pozemku v předepsané časové
lhůtě, a k tomuto záměru může podat kdokoli i někdo z navrhovaných kupujících námitku. Dále
jsou v žádosti uvedeni ti 3 kupující, kteří mají o pozemek zájem, a kteří budou v případě prodeje
uvedeni jako kupující v kupní smlouvě. Pokud tedy kdokoli z kupujících smlouvu neuzavře, prodej
se neuskuteční.
ZO souhlasí s principem prodeje pozemku za cenu 800,- Kč za metr čtvereční. Bude vyvěšen záměr.
7. OZV o užívání veřejného prostranství-p.Vondrovic podal zprávu o tom, že je nutné zrušit
OZV č. 5/2019, po upozornění MVČR. ZO projednalo znění nové OZV o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.
Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV č.1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
8. Pronájem reklamní plochy-starosta podal zprávu o tom, že vývěska na prodejně potravin
je určena k pronájmu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje princip pronájmu vývěsky na prodejně potravin, cena 20,- Kč
na den a doba určitá na 1 rok s možností prodloužení.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
9. Dotační tituly – MAS Říčansko-p. Vondrovic uvedl, že je možnost požádat o dotaci na pořízení
územního plánu obce z programu Integrovaný regionální operační program „MAS ŘíčanskoIROP - Územní rozvoj 2019“.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost o dotaci na pořízení územního plánu obce z programu
Integrovaný regionální operační program „MAS Říčansko- IROP - Územní rozvoj 2019“
10. Rezignace- p. Morávek oznámil, že rezignuje na funkci místostarosty obce a vzdává se mandátu
zastupitele k 29.2.2020. Na dotazy zastupitelů, uvedl, že i po skončení mandátu bude k dispozici
k případným konzultacím. ZO bere na vědomí.
11. Různé- pí Jílková hovořila o celostátních akcích Čistá řeka Sázava a Ukliďme Česko, které
proběhnou ve dnech 3.-5.4. Obec se připojí k akci Ukliďme Česko a provede úklid v obci 5.4.
od 9.30. hodin. Dále starosta představil novou podobu Vyžlovského zpravodaje.
P. Morávek seznámil ZO se zprávou od firmy ENERGIE AG Kolín, která lokalizovala únik vody, a to
na pozemcích bývalého lomu. P. Vondrovic hovořil o plánované akci v rámci projektu
Zdravá města, která by měla proběhnout v obci Vyžlovka.
Starosta ukončil schůzi ve 21.15. hodin.
Zapsala Eva Pačesová dne 7.2.2020.
Ověřovatelé: V. Vosecký………………………………….

Ing. M. Charvát…………………………………
Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 5.2.2020
Zastupitelstvo schvaluje:
1.program jednání dne 5.2.2020
2. ověřovatele zápisu č. 3 dne 5.2.2020- V. Voseckého a Ing. M. Charváta
3. zápis č. 2 ze dne 22.1.2020
4. odměnu pro účetní v souvislosti s výsledkem přezkoumání hospodaření za r.2019 ve výši 3. 000,Kč
5. výběr dodavatele na zakázku „Výstavba chodníků v ulici Pražská, Vyžlovka“ firmu AVE Kolín s.r.o. IČ:

25148117, Třídvorská 1501, 280 02 Kolín za nabídkovou cenu: 2.933.470,91 s DPH
6. OZV č.1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
7. princip pronájmu vývěsky na prodejně potravin, cena 20,- Kč na den a doba určitá na 1 rok
s možností prodloužení
8. žádost o dotaci na pořízení územního plánu obce z programu Integrovaný regionální operační
program „MAS Říčansko- IROP - Územní rozvoj 2019“

Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

