
Zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 28.4.2021 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, M. Perčina, Ing. M. Zeman, MUDr. J. Jílková, 
                   V. Vosecký, Ing. R. Vondrovic 
Omluveni: M. Vilinger 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Z BOX-zásilkovna 
4. Účetní závěrka 
5. Rozpočtové opatření 
6. Provozní řád koupaliště 
7. Wakepark-pronájem 
8. Návrhy řešení problematiky volného pobíhání psů v obci 
9. Žádost o výjimku umístění stavby 
10. Dotace KÚSK 
11. Zdravá města 
12. Výstavba jídelny 
13. Lokalita K Hájovně 
14. Různé 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 28.4.2021. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání 28.4.2021. 
    Ověřovatelé: návrh- V. Vosecký a M. Perčina. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 6 dne 28.4.2021 V. Voseckého   
    a M. Perčinu. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu - ZO schvaluje zápis č. 5 ze dne 31.3.2021. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 5 ze dne 31.3.2021. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Z BOX-zásilkovna- záměr na pronájem plochy pro umístění Z Boxu byl vyvěšen na úřední desce. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje nájem části pozemku č.p. 456/1 v k.ú. Vyžlovka pro umístění Z-Boxu 
     firmě Zásilkovna s.r.o. Lihovarská 1060/12, Libeň 190 00 Praha 9, IČ: 28408306 od 28.4.2021 na  
     dobu neurčitou s ročním nájemným ve výši 10,- Kč + plus DPH. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Účetní závěrka-účetní předložila ZO majetkové a finanční výkazy a z toho vyplývající hospodářský  
     výsledek.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření za rok 2020. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Rozpočtové opatření- účetní předložila návrh rozpočtového opatření. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
      Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Provozní řád koupaliště-p. Charvát podal zprávu o přípravě areálu koupaliště na sezonu, 
    Provozní řád doznal některé drobné změny.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Provozní řád koupaliště Vyžlovka dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
7. Wakepark-pronájem-p. Charvát představil plánovanou atrakci na rybníku, vysvětlil 



    technické parametry, umístění zařízení. ZO zevrubně projednalo tento záměr, ale nemá 
     na věc jednotný názor. Prozatím byl vyvěšen záměr na pronájem.  
     
8. Návrhy řešení problematiky volného pobíhání psů v obci-p. Charvát nastínil problém, 
    množí se stížnosti na volné pobíhání psů, především velkých plemen v obci. ZO může tento  
    problém řešit vydáním OZV, otázkou je ale vymahatelnost případných přestupků. Zároveň 
    zmínil i možnost oslovit Městskou policii v Kostelci nad Černými lesy, resp. Město se spoluprací na  
    udržování pořádku v obci.  ZO bere na vědomí. 
      
9. Žádost o výjimku umístění stavby- starosta uvedl, že v této záležitosti již dříve obec vydala souhlas 
   s výjimkou umístění stavby méně než 2 metry od obecního pozemku. Jednalo se o žádost 
   pí ****, č.p.373 ulice U Pískovny. Nyní žádá opět o souhlas obce a předkládá projektovou  
   dokumentaci na přestavbu této nemovitosti. Uvedená stavba by již byla na hranici pozemku 
    obce p.č.319/130. ZO projednalo tuto žádost a nesouhlasí s navrhovanou stavbou. 
    Návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost pí **** o povolení výjimky umístění stavby. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Dotace KÚSK-p. Vondrovic seznámil ZO s možností požádat o dotaci z programu POV, 
      dotace činí 1000,- Kč na občana. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 2021-2024 pro poskytování  
      dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova. 
       Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Zdravá města-p. Vondrovic podal zprávu o možnosti zastupování obce v NSZV. 
       ZO s tím souhlasí. 
       Návrh usnesení: ZO pověřuje pana Ing. Roberta Vondrovice k zastupování obce v celostátních  
       orgánech asociace NSZM ČR na období 2021-2023. 
       Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. Výstavba jídelny-starosta podal zprávu o pracích na výstavbě, harmonogram je plněn. 
      V srpnu by měla proběhnout kolaudace.  ZO bere na vědomí. 
 
13. Lokalita K Hájovně-starosta uvedl, že žádost majitelů pozemků na změnu územního plánu 
      obce, má několik aspektů. Samotná změna ÚP byla vyčíslena projektantem na 145. 200,- Kč. 
      Další finanční zátěž pro obec představuje rozšíření a údržba infrastruktury (kanalizace, vodovod,  
      školství, doprava) i další požadavky budoucích majitelů rodinných domků. Srovnal investiční  
       náklady na výstavbu v podobné lokalitě Na Splachu, uvedl ale že ceny od té doby stouply a je  
      potřeba vše zohlednit. ZO bere na vědomí. 
     
 14. Různé-p. Charvát seznámil ZO s podnětem na řešení silvestrovských ohňostrojů od pí ****  
        byl prodiskutován a p. Charvát připraví odpověď. 
        Dotaz p. Voseckého na řešení problému s pozemky v lomu-není žádný posun. 
        MUDr. Jílková se tázala, kdo je majitelem lávky u rybníka Nohavička, starosta odpověděl, že 
        je to ČZU, která byla opakovaně na špatný stav upozorňována. Ještě zmínila čištění studánky 
        v ulici K Pařezu. 
        Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin.     
        Ověřovatelé: V. Vosecký………………………….. 
 
                    M. Perčina…………………………… 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D.  
       starosta obce 



 Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 28.4.2021 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 28.4.2021 
 
2. ověřovatele zápisu č. 6 dne 28.4.2021- V. Voseckého a M. Perčinu 
 
3. zápis č. 5 ze dne 31.3.2021 
 
4. nájem části pozemku č.p. 456/1 v k.ú. Vyžlovka pro umístění Z-Boxu 
     firmě Zásilkovna s.r.o. Lihovarská 1060/12, Libeň 190 00 Praha 9, IČ: 28408306 od 28.4.2021 na  
     dobu neurčitou s ročním nájemným ve výši 10,- Kč + plus DPH 
 
5. účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření za rok 2020 
 
6. rozpočtové opatření dle přílohy zápisu 
 
7. Provozní řád koupaliště Vyžlovka dle přílohy zápisu 
 
8. podání žádosti o dotaci z Programu 2021-2024 pro poskytování  
      dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova 
 
Zastupitelstvo neschvaluje: 
 
1. žádost pí ***** o povolení výjimky umístění stavby 
 
Zastupitelstvo pověřuje: 
 
1. pana Ing. Roberta Vondrovice k zastupování obce v celostátních orgánech asociace NSZM ČR  
   na období 2021-2023 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
 


