
Zápis č.7 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 13.5.2020 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, V. Vosecký, Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger,  
                     Ing. M. Zeman, M. Perčina 
Omluveni: MUDr. J. Jílková 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Výstavba chodníku Pražská 
4.  Veřejná zakázka Výstavba školní jídelny-výdejny 
5. ČOV 
6. Kontejnery na tříděný odpad 
7. Situace v okolí rozhledny 
8. Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury 
9. Příprava sezony na koupališti 
10. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 13.5. 2020 a přidání 1 bodu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 13.5.2020 a přidání bodu Příprava sezony  
    na koupališti 
   Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. R. Vondrovic a V. Vosecký. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 7 dne 13.5.2020 Ing. R. Vondrovice 
    a V. Voseckého 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 6 ze dne 29.4.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 6 ze dne 29.4.2020. 
     Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Výstavba chodníku Pražská-starosta podal zprávu o výstavbě, dochází k pravidelným kontrolám. 
    Jedná se o podobě přechodu pro chodce. ZO bere na vědomí. 
 
4.  Veřejná zakázka Výstavba školní jídelny-výdejny-starosta podal zprávu, že byly podány 3 nabídky. 
     Nabídka s nejnižší cenou je dle mínění ZO nerealizovatelná, nebyla by zaručena kvalita zakázky. 
     Proto nebylo o výběru rozhodnuto. 
 
5. ČOV-starosta hovořil o přetrvávajícím problému znečištění rybníčka u ČOV. Po zvážení možností  

nápravy, byl zakoupen přípravek na redukci uniklého kalu a následně aplikován. Další problém je     
únik dešťové vody do kanalizace od některých nemovitostí, příčinou je ale i netěsnost kanalizačních  

     poklopů. ZO bude situaci sledovat, poklopy budou opraveny a provozovatel této infrastruktury  
     upozorní občany na nezákonnost vypouštění dešťových vod do kanalizace s tím, že za toto jednání 
     hrozí vysoká pokuta.  ZO bere na vědomí. 
 
6. Kontejnery na tříděný odpad-p. Charvát hovořil o problematickém stanovišti v lokalitě  
     Nad Spálenkou, kde část občanů kontejnery odmítá a další část je naopak požaduje. 
     V současné situaci by bylo nejlepší řešení, nechat samotné občany vytipovat místa pro uvedené  
     kontejnery. Dále hovořil o problémech svozů tříděného odpadu a o výběrovém řízení na nového  
     provozovatele svozu odpadu, nyní se nedají provádět změny v systému svozů. ZO bere na vědomí. 
 



  7. Situace v okolí rozhledny-p. Vosecký hovořil o neutěšené situaci v této lokalitě, v současné době 
      se tam schází mládež, je to spojené s hlukem, nepořádkem, na tuto situaci již poukazují občané. 
      Zastupitelstvo bude hledat řešení. 
    
8. Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury-ZO se seznámilo se zněním zprávy 
    a projednalo některé ukazatele, starosta provedl srovnání v letech, co se týká např. úniků vody, 
    množství předané vody a množství fakturované vody apod. ZO bere na vědomí. 
 
9. Příprava sezony na koupališti-starosta uvedl, že dosud nejsou jasná pravidla pro provozování 
    Koupaliště za současné situace spojené s pandemií. Nicméně obec se připraví na spuštění sezony,  
     ceny zůstávají na stejné úrovni, bude proveden úklid areálu, objednány vstupenky.  
     ZO bere na vědomí. 
 
10. Různé-p. Charvát přednesl žádost občana na umístění plakátů velikosti A2. Po projednání 
       ZO souhlasí s umístěním na volné plakátovací plochy v obci. P. Perčina upozornil na skutečnost, 
       že návštěvníci hotelu Praha vstupují na trávník v okolí hotelu a dle jeho názoru se tím trávník ničí. 
       Starosta se domnívá, že s otevřením zahrádky se situace zlepší. 
 
       Starosta ukončil schůzi ve 21.00 hodin. 
 
 
       Zapsala: Eva Pačesová dne 14.5.2020 
 
 
       Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic…………………………. 
 
 
 
     V. Vosecký………………………………….. 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 13.5.2020 

 
 
Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 13.5.2020 
 
2. ověřovatele zápisu č. 7 dne 13.5.2020- Ing. R. Vondrovice a V. Voseckého 
 
3. zápis č. 6 ze dne 29.4.2020 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 


