Zápis č.5 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 9.3.2020
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, V. Vosecký, Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger,
Ing. M. Zeman MUDr. J. Jílková, M. Perčina
Program jednání:
1. Program a ověřovatelé
2. Kontrola minulého zápisu
3.Stavba chodníku Pražská - Štíhlická
4.Smlouva o zajištění požární ochrany obce
5.Dotace a příprava VZ Školní jídelna ZŠ Vyžlovka
6.Pronájem pastviny
7.Prodej pozemků
8. Pronájem reklamní plochy
9. Národní síť zdravých měst
10. Různé
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 9. 3. 2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 9. 3.2020.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Ověřovatelé: návrh- MUDr. J. Jílková a Ing. M. Zeman.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 5 dne 9.3.2020 MUDr. J. Jílkovou
a Ing. M. Zemana.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 4 ze dne 19.2.2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 4 ze dne 19.2.2020.
Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
3.Stavba chodníku Pražská – Štíhlická-starosta uvedl, že pro tuto stavbu bude nutné zajistit zábor
veřejného prostranství, částka za zábor je velmi vysoká cca 300 tisíc a pro obec téměř likvidační,
představuje 10% ceny stavby chodníku. S ŘSD proběhne jednání, obec bude trvat na podstatném
snížení této částky i případném odpuštění tohoto poplatku. ZO bere na vědomí.
4.Smlouva o zajištění požární ochrany obce-starosta informoval ZO o smlouvě mezi obcí Jevany
a Vyžlovkou, smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a s výpovědní dobou za cenu 40. 000,- Kč ročně.
Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění požární ochrany obce Vyžlovka SDH
Jevany. Smlouva se uzavírá mezi obcí Jevany a obcí Vyžlovka na dobu neurčitou s výpovědní
dobou a za cenu 40. 000,- Kč ročně.
Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
5.Dotace a příprava VZ Školní jídelna ZŠ Vyžlovka- starosta uvedl, že žádost bude podána.
Je nutné zpracovat zadání veřejné zakázky, je nabídka 60. 000,- Kč + DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku firmy Veřejné zakázky na zpracování podání žádosti o dotaci
na výstavbu školní jídelny-výdejny ZŠ Vyžlovka za cen 60. 000,- Kč + DPH.
Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti projektu „Přístavba jídelny ke škole ve Vyžlovce“
v programu MFČR „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství“
- Výzva č.6 - podprogram 298D2280, a souhlasí s jeho spolufinancováním z rozpočtu obce Vyžlovka.
Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.

6. Pronájem pastviny- p. Vondrovic uvedl, žer záměr byl vyvěšen na úřední desce od 6.2.2020.

ZO pronájem schvaluje.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem části pozemků p. č. 276/9 o výměře 500 m2,

p.č.309/4 o výměře 65 m2, p. č. 524 o výměře 115 m2, p. č. 525 o výměře 93 m2,
p. č. 526 o výměře 115 m2, p. č. 527 o výměře 93 m2, p. č. 528 o výměře 111 m2,
p. č. 309/3 o výměře 2242 m2 p.č.,309/2 o výměře 5322 m2, p.č.309/1 o výměře 6266
m2, p. č. 276/27 o výměře 43 m2 pí *********************************** na dobu
určitou 10 let od 9.3.2020 za cenu 12. 000,- Kč ročně.
Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
7. Prodej pozemků- p. Vondrovic podal zprávu, o tom že záměry na prodeje pozemků byly vyvěšeny
na úřední desce. Jedná se o prodej pozemku č.p.398/39 o výměře187 m² v k. ú. Vyžlovka
a č.p.345/11 v k. ú. Vyžlovka.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku č.p.398/39 o výměře 187 m² za cenu 800,- Kč,
V tomto případě bude zohledněna investice kupujících do přípojek kanalizace a vodovodu, protože
tyto řady nebyly dovedeny k hranicím jejich pozemků, tak jako v jiných případech. Cena se sníží o
částku 50. 000,- Kč. Kupující ***********************************.
Celková cena za pozemek činí 99. 600,- Kč.
Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku č.p.345/11 v k.ú. Vyžlovka o výměře 193 m²
pí **************************************************** za cenu 800,- Kč za metr
čtvereční, tj. za cenu 154. 400,- Kč, návrh na vklad do KN podá strana kupující a správní poplatek
hradí strana prodávající.
Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
8. Pronájem reklamní plochy - záměr na pronájem plochy jedné vitríny na prodejně potravin byl
vyvěšen na úřední desce. O pronájem požádala pí ******** v r.2019 a po vyvěšení záměru
telefonicky požádala o pronájem.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem plochy jedné vitríny na prodejně potravin č.p.15 Na Návsi
Pí ****************************************************************** za cenu
20,- Kč na den a na dobu 1 roku od 1.7.2020.
Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
9. Národní síť zdravých měst- p. Vondrovic podal zprávu o jednání s představiteli této instituce.
15.5.2020 by měla proběhnout akce v hotelu Praha Na Návsi.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí dokument „Vyhodnocení participace“,
souhlasí s realizací navržené aktivity Pocitová mapa a potvrzuje, že uvedená aktivita není ve
stejném rozsahu hrazena z jiných finančních nástrojů EU. Doporučení z uvedeného dokumentu
bude obec využívat nejméně do 30.06.2024.
Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno.
10. Různé - ZO probralo podrobnosti různých akcí, sázení stromků, stavění májky a úklidové
akce v obci a spolupráci s obcí Jevany.
Starosta ukončil schůzi ve 20.30 hodin.
Zapsala: Eva Pačesová dne 22.3.2020
Ověřovatelé: MUDr. J. Pečenková………………………………
Ing. M. Zeman………………………………………
Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 9.3.2020
Zastupitelstvo schvaluje:

1.program jednání dne 9.3.2020
2. ověřovatele zápisu č. 5 dne 9.3.2020- MUDr. J. Jílkovou a Ing. M. Zemana
3. zápis č. 4 ze dne 19.2.2020
4. uzavření Smlouvy o zajištění požární ochrany obce Vyžlovka SDH Jevany, smlouva se uzavírá mezi
obcí Jevany a obcí Vyžlovka na dobu neurčitou s výpovědní dobou a za cenu 40. 000,- Kč ročně
5. schvaluje nabídku firmy Veřejné zakázky na zpracování podání žádosti o dotaci na výstavbu školní
jídelny-výdejny ZŠ Vyžlovka za cen 60. 000,- Kč + DPH
6. podání žádosti projektu „Přístavba jídelny ke škole ve Vyžlovce“ v programu MFČR „Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství“
- Výzva č.6 - podprogram 298D2280, a souhlasí s jeho spolufinancováním z rozpočtu obce Vyžlovka
7. pronájem části pozemků p. č. 276/9 o výměře 500 m2, p.č.309/4 o výměře 65 m2, p. č. 524

o výměře 115 m2, p. č. 525 o výměře 93 m2, p. č. 526 o výměře 115 m2, p. č. 527 o
výměře 93 m2, p. č. 528 o výměře 111 m2, p. č. 309/3 o výměře 2242 m2 p.č.,309/2
o výměře 5322 m2, p.č.309/1 o výměře 6266 m2, p. č. 276/27 o výměře 43 m2 pí
*************** na dobu určitou 10 let od 9.3.2020 za
cenu 12. 000,- Kč ročně
8. prodej pozemku č.p.398/39 o výměře 187 m² za cenu 800,- Kč, v tomto případě bude zohledněna
investice kupujících do přípojek kanalizace a vodovodu, protože tyto řady nebyly dovedeny
k hranicím jejich pozemků, tak jako v jiných případech. Cena se sníží o částku 50. 000,- Kč.
Kupující jsou *************************************************************.
Celková cena za pozemek činí 99. 600,- Kč, návrh na vklad do KN podá strana kupující a správní
poplatek hradí strana kupující
9. prodej pozemku č.p.345/11 v k. ú. Vyžlovka o výměře 193 m²pí ********************** za cenu

800,- Kč za metr čtvereční, tj. za cenu 154. 400,- Kč,
návrh na vklad do KN podá strana kupující a správní poplatek hradí strana prodávající
10. pronájem plochy jedné vitríny na prodejně potravin č.p.15 Na Návsi pí
**************************** za cenu 20,- Kč na den
a na dobu 1 roku od 1.7.2020
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1.dokument „Vyhodnocení participace“, souhlasí s realizací navržené aktivity Pocitová mapa a
potvrzuje, že uvedená aktivita není ve stejném rozsahu hrazena z jiných finančních nástrojů EU,
Doporučení z uvedeného dokumentu bude obec využívat nejméně do 30.06.2024
Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta obce

