
Zápis č.8 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 27.5.2020 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, V. Vosecký, M. Vilinger, Ing. M. Zeman, M. Perčina,  
                  MUDr. J. Jílková 

 
Omluveni: Ing. R. Vondrovic 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Veřejná zakázka Výstavba školní jídelny-výdejny 
4. Koupě pozemku 
5. Výstavba chodníku Pražská 
6. Závěrečný účet 
7. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program schůze dne 27.5. 2020.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 27.5.2020. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- MUDr. J. Jílková a Ing. M. Zeman. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 8 dne 27.5.2020 MUDr. J. Jílkovou  
     a Ing. M. Zemana. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č.76 ze dne 13.5.2020. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 7 ze dne 13.5.2020. 
     Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3.  Veřejná zakázka Výstavba školní jídelny-výdejny-starosta uvedl, že ještě není možné rozhodnout  
      o výběru dodavatele na tuto zakázku, v současné době probíhají zákonné lhůty.  
      ZO bere na vědomí. 
 
4. Koupě pozemku-starosta uvedl, že majitel pozemků č.p.433/1 a 433/7 v lokalitě na návsi za č.p.1 
    je ochoten uvedené pozemky prodat. ZO již dříve projednávalo možnost koupě těchto pozemků 
    za účelem výstavby mateřské školky, která v obci vzhledem ke zvyšování počtu dětí citelně chybí.    
   Cena za tyto pozemky je 1. 500. 117,- Kč. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje koupi nemovitostí od prodávajícího, tj. výše uvedených pozemků  
    parc. č. 433/1 o výměře 1928 m2 a parc.č. 433/7 o výměře 91 m2, obou v katastrálním území  
    Vyžlovka, a to za cenu 743,-Kč za m2, tj. za celkovou kupní cenu 1. 500. 117,-Kč, prodávající 
    ***********************. 
    Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Výstavba chodníku Pražská-starosta podal zprávu o pokračující stavbě, vše probíhá dle  
     harmonogramu, práce na hlavní silnici by měly být dokončeny do konce června.  
    ZO bere na vědomí. 
 
6. Závěrečný účet-účetní sdělila, že návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce 
     úřadu od 30.4.2020, připomínky k návrhu nebyly žádné. 

     Návrh usnesení: ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019  
    včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrady.  
    Hlasování: pro 7 proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



 
 
7. Různé- p. Charvát pohovořil o dopadech schváleného opatření PS, které se týká výrazného 
    snížení příjmů obcí z rozpočtového určení daní, u obce Vyžlovka by to mělo být cca 2,3 milionu, 
    přibližně 1 třetina uvedených příjmů. ZO s takovým postupem nesouhlasí. Dotkne se to  
    plánovaných investic. 
    Dále byly upřesněny termíny obecních akcí, 5.6.-kácení májky a 20.6. Vyžlovské léto. 
    Starosta hovořil o pokračujícím čištění rybníčka u ČOV, už by bylo možné použít nornou stěnu. 
    P. Zeman pozval ZO, jménem SKV, na valnou hromadu, která se koná 19.6.2020.  
  
    Starosta ukončil schůzi ve 20.00 hodin. 
     
 
    Zapsala: Eva Pačesová dne 29.5.2020. 
 
    Ověřovatelé: MUDr. J. Jílková…………………………….. 
 
 
                 Ing. M. Zeman………………………………… 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
       starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 27.5.2020 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 27.5.2020 
 
2. ověřovatele zápisu č. 8 dne 27.5.2020- MUDr. J. Jílkovou a Ing. M. Zemana 
 
3. zápis č. 7 ze dne 13.5.2020 
 
4. koupi nemovitostí od prodávajícího, tj. výše uvedených pozemků  
    parc. č. 433/1 o výměře 1928 m2 a parc.č. 433/7 o výměře 91 m2, obou v katastrálním území  
    Vyžlovka, a to za cenu 743,-Kč za m2, tj. za celkovou kupní cenu 1. 500. 117,-Kč, prodávající 
    *****************************  
 

5. celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019  
    včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bez výhrady 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
 


