
Zápis č.6 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 29.4.2020 
 
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. Věcné břemeno 
4. Pronájem pozemku 
5. Rozpočtové opatření 
6. Prominutí nájemného 
7. Účetní závěrka 
8.  Návrh Závěrečného účtu obce za r.2019 
9. Žádost o přemístění nádob na tříděný odpad 
10. Výstavba chodníku Pražská 
11. Školní jídelna 
12. Nouzový stav 
13. Kalamitní těžba v obecním lese 
14. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV 
15. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 29.4. 2020 a přidání 2 bodů.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 29.4.2020 a přidání bodů Kalamitní těžba    
    v obecním lese a Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Charvát a Ing. M. Zeman. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 6 dne 29.4.2020 Ing M. Charváta 
    a Ing. M. Zemana. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 5 ze dne 9.3.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 5 ze dne 9.3.2020. 
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Věcné břemeno-starosta seznámil ZO se žádostí p. Černého o uzavření věcného břemene  
     na pozemku č.p.  319/103, jedná se o elektrické vedení k jeho pozemku. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemku č.p.  319/103 
    Kabelové vedení NN-zařízení distribuční soustavy pro oprávněné **********************, 
     na dobu neurčitou za cenu 2. 500,- Kč.  
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Pronájem pozemku-starosta podal zprávu o žádosti p*****. o uzavření Dodatku č.1 ke  
     Smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené 29.4.2019. Jedná se o pozemek č.p.337/21 o výměře  
     15875 metrů čtverečních, který nebylo možné dosud pronajmout, protože na něm byla deponie   
     pro stavbu kanalizace v lokalitě Březinky. Byl vyvěšen záměr na úřední desce.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené  
     29.4.2019 s panem ******************************************. Dodatek bude uzavřen  
     na dobu neurčitou od 1.5.2020 za cenu 3.000Kč/ha, celkem 4. 762,- Kč. 
     Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



5. Rozpočtové opatření-účetní vysvětlila nutnost provést rozpočtové opatření dle jednotlivých  
    kapitol. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2 dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Prominutí nájemného-starosta uvedl, že pí ****** požádala o prominutí nájemného  
     za nebytový prostor (cvičení pilates) v budově OÚ po dobu trvání epidemie koronaviru Covid 19.  
    Dle zveřejněné metodiky MV ČR obec má tuto možnost.   
     Návrh usnesení: ZO schvaluje prominutí nájemného za nájem nebytových prostor pro cvičení  
     pilates v době nouzového stavu. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. 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 2019. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8.  Návrh Závěrečného účtu obce za r.2019- účetní předložila ZO Návrh Závěrečného účtu obce  
      za r.2019.  V celém znění bude vyvěšen na elektronické úřední desce a ve zkrácené podobě  
      na úřední desce před úřadem. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení Návrhu Závěrečného účtu obce za r.2019. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Žádost o přemístění nádob na tříděný odpad-starosta podal zprávu o přemístění nádob 
     na tříděný odpad v ulici Nad Spálenkou na žádost občanů. Bohužel přemístění mělo negativní 
     ohlas od jiných občanů v této lokalitě. ZO proto projednalo možnosti umístění kontejnerů. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje přemístění kontejnerů na tříděný odpad z ulice Nad Spálenkou 
      na jiná stanoviště v obci. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Výstavba chodníku Pražská-starosta podal zprávu o návrhu na změnový list, více práce se týkají 
       odvodňovacích žlabů a kanalizačních vpustí, kde je nutné zvolit takové řešení, aby stavba  
       chodníku byla dostatečně chráněna před vodou. Cena více prací je cca 162.885,84 Kč. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.1 mezi obcí a firmou TES, spol. s. r. o., IČ:47539330 
       na vícepráce na akci Výstavba chodníků v ulici Pražská v hodnotě 162.885,84 Kč. 
        Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Školní jídelna-starosta uvedl, že veřejná zakázka na výstavbu školní jídelny-výdejny pro ZŠ 
           Vyžlovka byla vyhlášena a termín přijetí nabídek je do 12.5.2020. ZO bere na vědomí. 
 
12. Nouzový stav-starosta hovořil o fungování úřadu v době epidemie Covid 19. Obec je zásobena    
       rouškami a dezinfekcí pro vlastní použití a pro občany. Úřad funguje za zpřísněných hygienických  
       podmínek. Ing. Charvát krátce hovořil o stavu zemědělství a také navrhuje vytvořit hmotné  
       rezervy především pro sociálně slabé občany.  Zo se touto problematikou bude nadále zabývat. 
 
13. Kalamitní těžba v obecním lese-starosta podal zprávu o 3 nabídkách na těžbu dřeva po  
      kalamitě v měsících květen až červen. Nejvýhodnější nabídku podala ČZU ŠLP za cenu 288. 000,-  
      Kč. Výnos za prodej dřeva bude zhruba ve stejné výši.  
      Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku na těžbu dřeva po kalamitě v měsících květen až červen  
      za cenu 288. 000,- Kč. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 



14. Dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV-starosta uvedl ve zprávě, že kolaudace byla  
     odložena, důvodem je stav rybníčku u ČOV. Došlo k jeho znečištění fekáliemi, které byly vypuštěny 
     do obecní kanalizace. Nepodařilo se zjistit, kdo škodu způsobil. ZO bude hledat cestu, jak tomuto 
     problému čelit.  
 
15. Různé- Ing. Charvát uvedl, že i v dnešní době, kdy jsou omezeny akce na veřejnosti, obec 
       postaví májku. Samozřejmě za dodržení všech hygienických podmínek. 
 
 
 
       Starosta ukončil schůzi ve 21.30 hodin. 
 
       Zapsala Eva Pačesová dne 4.5.2020. 
 
 
      Ověřovatelé: Ing. M: Charvát…………………… 
 
 
 
      Ing. M. Zeman………………………… 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 29.4.2020 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 29.4.2020 
 
2. ověřovatele zápisu č. 6 dne 29.4.2020- Ing. M. Charváta a Ing. M. Zemana 
 
3. zápis č. 5 ze dne 9.3.2020 
 
4. uzavření smlouvy o věcném břemeni na pozemku č.p.  319/103    
     **************************************************, 
     na dobu neurčitou za cenu 2. 500,- Kč.  
 
5. uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené 29.4.2019 s panem 
****************************. Dodatek bude uzavřen na dobu neurčitou od  
      1.5.2020 za cenu 3.000Kč/ha, celkem 4. 762,- Kč. 
 
6. rozpočtové opatření č.2 dle přílohy zápisu 
 
7. prominutí nájemného za nájem nebytových prostor pro cvičení pilates v době nouzového stavu 
 
8. účetní závěrku obce včetně výsledku hospodaření za rok 2019 
 
9. vyvěšení Návrhu Závěrečného účtu obce za r.2019 
 
10. přemístění kontejnerů na tříděný odpad z ulice Nad Spálenkou na jiná stanoviště v obci 
 
11. Dodatek č.1 mezi obcí a firmou TES, spol. s. r. o., IČ:47539330 na vícepráce na akci Výstavba  
     chodníků v ulici Pražská v hodnotě 162.885,84 Kč 
 
12. nabídku na těžbu dřeva po kalamitě v měsících květen až červen za cenu 288. 000,- Kč 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
          starosta obce 


