
Zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 11.5.2022 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph. D., Ing. M. Charvát, Ing. R. Vondrovic (distančně), M. Perčina,  
                     MUDr. J. Jílková, V. Vosecký   
Omluveni: Ing. M. Zeman, M. Vilinger,  
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Závěrečný účet obce za r.2021 
4. Rozpočtové opatření 
5. Nájem lesních pozemků 
6. Nájem byt koupaliště 
7. Ceny vodného a stočného 
8. Počet zastupitelů na nové volební období 
9. Vstupné na koupališti 
10. Pozemky u koupaliště 
11. Chodník na Jevanské ulici 
12. Doprava 
13. Sídlo zapsaného spolku 
14. Různé 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 11.5. 2022 a přidání 1 bodu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 11.5.2022 a přidání bodu Sídlo zapsaného   
    spolku. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-MUDr. J. Jílková a V. Vosecký.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 8 dne 11.5.2022 MUDr. J. Jílkovou 
    a V. Voseckého.  
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 7 ze dne 13.4.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 7 ze dne 13.4.2022. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Závěrečný účet obce za r.2021- návrh závěrečného účtu obce za r.2021 byl vyvěšen na úřední  
    desce. Námitky od občanů nebyly žádné. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce za r.2021 spolu se zprávou o přezkoumání  
     hospodaření obce za r.2021 bez výhrady. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
  
4. Rozpočtové opatření-starosta podal zprávu o tom, že provedl rozpočtové opatření, které je  
     přílohou zápisu. ZO bere na vědomí.   
    Účetní předložila ZO návrh na rozpočtové opatření č. 4. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Nájem lesních pozemků-starosta uvedl, že stávající nájemce pozemků p. č. 496 a části přilehlého  
     pozemku p. č. 403/1 v k. ú. Vyžlovka ukončil nájemní smlouvu, resp. zanikla prodejem chaty č. ev. 
    158. Uvedenou nemovitost koupil nový majitel a požádal obec o pronájem výše uvedených  
     pozemků. Záměr byl vyvěšen na úřední desce. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemku p. č. 496 o výměře 39 m² a části přilehlého  
    Lesního pozemku p.č.403/1 o výměře 100 m², vše v k.ú. Vyžlovka panu *****************, 
*****************na dobu určitou 5 let s možností  



    prodloužení smlouvy a za cenu 12,- za metr čtvereční. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Nájem byt koupaliště-místostarosta uvedl, že záměr na pronájem byl vyvěšen na úřední desce. 
    O pronájem se přihlásil p. *****************. ZO nemá námitek. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem bytu sloužícího k zajištění provozu restaurace na 
     koupališti, adresa Ke Koupališti č.p.118 na pozemku p. č. st.611 panu ***************** na 
dobu určitou od 1.6.2022 do 31.12.2025 za cenu v období vždy    
     v roce 6 měsíců, celkem roční nájemné 9. 000,- Kč.  
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Ceny vodného a stočného-starosta podal zprávu o žádosti Energie AG Kolín o zvýšených  
     nákladech na provozování vodovodu a kanalizace a nutnosti navýšit vodné a stočné. Ceny nebyly  
     zatím stanoveny. 
  
8. Počet zastupitelů na nové volební období-starosta uvedl, že v termínu 23.-24.9.2022 
     se konají volby do zastupitelstev obcí a je nutné stanovit počet členů zastupitelstva na další  
     volební období 2022-2026. 
     Návrh usnesení: ZO stanovuje počet zastupitelů v obci Vyžlovka na další funkční období na 9. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Vstupné na koupališti-p. Charvát navrhl úpravu vstupného na koupališti: 50,- Kč dospělí, 30,- děti  
    7-15 let, děti do 6 let zdarma, permanentky 400,- Kč dospělí, 300,- Kč poživatelé starobních  
     důchodů, 100,- Kč děti do 15 let. ZO souhlasí. 
      
10. Pozemky u koupaliště-starosta uvedl, že v této lokalitě vzniká regulační plán. Obci to může  
       přinést větší vliv na rozhodování, co se týká údržby zeleně apod. ZO bere na vědomí. 
 
11. Chodník na Jevanské ulici-starosta informoval ZO, že je již smlouva s projektantem. Podrobně  
       vysvětlil kudy chodník povede. ZO bere na vědomí. 
 
12. Doprava-starosta informoval o schůzce starostů s dopravci. Od září se mění jízdní řády, bude  
       zrušena linka 582 do Říčan k nádraží, která nebyla tak vytížená, a naopak bude posílena linka 382.   
       Je to spíše krok zpět, ale bude ještě další schůzka a jednání. ZO bere na vědomí. 
 
13. Sídlo zapsaného spolku- p. Charvát informoval ZO o tom, že základní škola Vyžlovka zakládá 
      zapsaný spolek „Pro ZŠ Vyžlovka z. s.“ žádá o povolení uvést sídlo z. s. v budově obecného úřadu. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje uvedení adresy sídla zapsané spolku „Pro ZŠ Vyžlovka z. s“ 
      v budově Na Návsi č.p.57, Vyžlovka.  
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
14. Různé-p. Charvát uvedl, že bude nutné řešit majetkoprávní vyrovnání připlocených pozemků  
       v majetku obce. Obec prodává tyto, pro ni, často neperspektivní části pozemků za cenu 800,- Kč.  
      ZO s cenou souhlasí. Starosta informoval o schůzce s manželi *****************, jednalo se o  
       umístění čekárny na autobus při hlavní silnici, původní, která byla zničena letos při silném větru,  
      stála na jejich pozemku. Tato skutečnost vznikla historicky, zastávka tam byla nejméně od 60. let  
       minulého století. Manželé ***************** s tím spojují i řešení výše příspěvku na rozvoj  
       infrastruktury. 
       Starosta ukončil schůzi ve 21. 00 hodin, zapsala: Eva Menšíková dne 12.5.2022. 
       Ověřovatelé: MUDr. J. Jílková…………………………V. Vosecký……………………………. 
      Ing. J. Pelikán PhD. 
         starosta obce 


