
Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 3.3.2021 (proběhlo 
online) 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Jílková, Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger, Ing. M. Charvát,  
                  M. Perčina, Ing. M. Zeman, V. Vosecký 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Smlouva-pronájem koupaliště 
4. Prodej pozemku 
5. Pronájem -umístění Z-boxu 
6. Dotace - Národní sportovní agentura 
7. DPP-infolinka, zimní údržba 
8. Projekt vodovodu a kanalizace v ulici Na Bělidle 
9. Plán rozvoje sportu obce Vyžlovka 
10. Jednací řád 
11.JEKOZ 
12. Různé 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 3.3.2021 a přidání 3 bodů. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 3.3.2021 a přidání bodů Plán rozvoje sportu  
    obce Vyžlovka, Jednací řád, JEKOZ. Schůze se odehrává distančně. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Zeman a M. Vilinger. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 4 dne 3.3.2021 Ing. M. Zemana   
    a M. Vilingera. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 3 ze dne 17.2.2021. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 3 ze dne 17.2.2021. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3.  Smlouva-pronájem koupaliště- ZO podrobně projednalo smlouvu na pronájem občerstvení na  
     koupališti. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na pronájem občerstvení na koupališti dle přílohy  
    zápisu. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Prodej pozemku- starosta uvedl, že záměr na prodej části pozemku č.p. 339/46 v k.ú. Vyžlovka 
     byl vyvěšen na úřední desce úřadu. Princip prodeje již ZO schválilo na svém zasedání dne 3.2.2021. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej části pozemku (60 m čtverečních) manželům************ 
za cenu 800,- Kč za metr čtvereční. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Pronájem -umístění Z-boxu- starosta uvedl, že Z-Box bude umístěn na návsi za hotelem Praha 
    a jeho umístění bude řešeno ročním poplatkem za zábor veřejného prostranství dle OZV obce. 
  
6. Dotace - Národní sportovní agentura-starosta podal zprávu, že žádost o dotaci na rekonstrukci  
     sportovního areálu fotbalového hřiště by měla být podána. Možnost, že obec uspěje existuje. 
     ZO bere na vědomí. 
 
7. DPP-infolinka, zimní údržba- starosta podal návrh na uzavření dohod o provedení práce   



    s místostarostou Ing. M. Charvátem. Jedná se o práce-obsluha infolinky a zimní údržba,  
    prohrnování komunikací. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření DPP na obsluhu infolinky mezi obcí a p. místostarostou 
    Ing. M. Charvátem po dobu 1 roku. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření DPP na zimní údržbu komunikací v obci mezi obcí a p.  
     místostarostou Ing. M. Charvátem po dobu 1 roku. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Projekt vodovodu a kanalizace v ulici Na Bělidle- starosta seznámil ZO s tím, že projekt na tyto sítě  
    v uvedené lokalitě existuje od r.2013, kdy byl vypracován firmou Vodos s.r.o.  
    Domnívá se, že by bylo vhodné tento projekt zadat k dopracování stejné firmě, dnes ENERGIE AG  
    Kolín. Uvedl, že firma nabízí cenu 65000,- Kč + DPH, poptávkou bylo zjištěno, že cena je výhodná. 
    Na samotnou akci bude obec žádat o dotaci. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zadání dopracování projektové dokumentace na Vodovod a  
    Kanalizace v ulici Na Bělidle, resp. její část a získání stavebného povolení firmě ENERGIE AG Kolín  
     a.s. za cenu 65. 000,- Kč + DPH. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Plán rozvoje sportu obce Vyžlovka- p. Zeman krátce pohovořil o tomto poměrně významném  
     dokumentu. Je to jedno z kritérií při posuzování žádosti o dotace v oblasti sportu a jeho rozvoje  
     v obci.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Plán rozvoje sportu obce Vyžlovka. Dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Jednací řád- p. Vondrovic podal zprávu o nutnosti upravit jednací řád ZO tak, aby bylo možné 
       konat schůze i v této době.  
       Návrh usnesení: ZO schvaluje Jednací řád ZO Vyžlovka dle přílohy zápisu. 
       Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. JEKOZ-starosta podal zprávu o jednání s vedením JEKOZu. Došlo k výměně předsedy tohoto  
      sdružení. Uvedl, že vedení si uvědomuje nutnost investovat do systému, po obcích je požadován 
      příspěvek, konkrétně Vyžlovka by měla přispět částkou 107.965,- Kč a v dalších letech 215. 000,-  
       Kč.  Dále hovořil o strategii sdružení, budou se realizovat zkušební vrty v okolí Nučického potoka 
       a zvažovat další možnosti zdrojů. Je už skutečný výhled na další roky. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek obce sdružení JEKOZ na revitalizaci vodovodu ve výši 
    107. 965,- Kč pro r.2021, bude uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku na investice do vodovodu. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. Různé- p. Charvát měl poznámku o nabídkách různých atrakcí na koupališti. Budou se zvažovat 
      a také je potřeba mít souhlas ŠLP. Další připomínka se týkala zimní údržby, štěrk v ulicích se bude  
      uklízet, ale postupně. Dále uvedl, že pracuje na zkvalitnění služeb zimní údržby.  Další věc, která se  
      bude řešit, je stížnost na pobíhání velkých psů, kteří ohrožují lidi a menší zvířata. 
 
     Starosta ukončil schůzi ve 20.10 hodin. 
      Zapsala: Eva Pačesová dne 5.3.2021. 
      Ověřovatelé: M. Vilinger…………………………… 
    Ing. M: Zeman…………………………. 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 



Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 3.3.2021 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 3.3.2021 
 
2. ověřovatele zápisu č. 4 dne 3.2.2021- Ing. M. Zemana a M. Vilingera 
 
3. zápis č. 3 ze dne 17.2.2021 
 
4. nájemní smlouvu na pronájem občerstvení na koupališti dle přílohy zápisu 
 
5. prodej části pozemku (60 m čtverečních) manželům **************za cenu 800,- Kč za metr 
čtvereční 
 
6. uzavření DPP na obsluhu infolinky mezi obcí a p. místostarostou Ing. M. Charvátem po dobu 1 
     roku 
 
7. uzavření DPP na zimní údržbu komunikací v obci mezi obcí a p. místostarostou Ing. M. Charvátem  
    po dobu 1 roku 
 
8. zadání dopracování projektové dokumentace na vodovod a Kanalizace v ulici Na Bělidle, resp. její  
     část a získání stavebného povolení firmě ENERGIE AG Kolín a.s. za cenu 65. 000,- Kč + DPH 
 
9. Plán rozvoje sportu obce Vyžlovka. Dle přílohy zápisu 
 
10. Jednací řád ZO Vyžlovka dle přílohy zápisu 
 
11. příspěvek obce sdružení JEKOZ na revitalizaci vodovodu ve výši 107. 965,- Kč pro r.2021, bude  
      uzavřena smlouva o poskytnutí příspěvku na investice do vodovodu 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
 
 
 
 
 
 


