
Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 13.4.2022 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D.,Ing. M. Charvát, Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger,  
                  M. Perčina   
Omluveni: MUDr. J. Jílková, Ing. M. Zeman, V. Vosecký   
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Bezúplatný převod pozemků 
4. Přezkoumání hospodaření obce za r.2021 
5. Účetní závěrka za r.2021 
6. Návrh závěrečného účtu obce za r.2021 
7. Změna nájemní smlouvy 
8. Mimořádná odměna zastupitelů 
9. Příspěvek za rozvoj VH infrastruktury 
10. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 13.4. 2022 a přidání 1 bodu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 13.4.2022 a přidání bodu příspěvek na rozvoj  
    VH infrastruktury. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. R. Vondrovic a M. Vilinger. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 7 dne 13.4.2022 Ing. R. Vondrovice 
    a M. Vilingera. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 6 ze dne 30.3.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 6 ze dne 30.3.2022. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Bezúplatný převod pozemků-starosta uvedl, že ZO již tento převod schvalovalo, jedná se o  
    pozemky pod chodníkem na Pražské ulici. Usnesení o převodu nebylo zcela správně zformulováno. 
    Proto ZO vydává zpřesňující usnesení. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 472/6, p. č. 472/7 a p. č. 472/8 z  
   majetku ÚZSVM do vlastnictví obce. 
   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Přezkoumání hospodaření obce za r.2021- starosta seznámil ZO s výsledkem Přezkoumání  
   hospodaření obce odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, nebyly zjištěny chyby a  
   nedostatky. Starosta uvedl, že to je z velké části práce účetní, vyzdvihl její práci, zároveň i práci při  
   zpracování ZVA na výstavbu jídelny a navrhl jí odměnu ve výši 10 tisíc Kč.  
   Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu pro účetní ve výši 10 tisíc Kč. 
   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Účetní závěrka za r.2021-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 2021. 
     Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Návrh závěrečného účtu obce za r.2021-účetní předložila ZO zpracovaný návrh ZÚ za r.2021. 



    Návrh bude vyvěšen na úřední desce. ZO bere na vědomí. 
 
7. Změna nájemní smlouvy-starosta podal zprávu o tom, že záměr na změnu nájemní smlouvy, který  
    spočívá ve změně místa pronájmu v budově č.p.57 Na Návsi, byl vyvěšen na úřední desce.  
    Ostatní náležitosti smlouvy zůstávají beze změn.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.1 nájemní smlouvy ze dne 24.11.2017 dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Mimořádná odměna zastupitelů-starosta navrhl odměnu pro místostarostu p. Charváta ve výši  
   jednoho měsíčního platu. Důvodem je mimořádné úsilí vyvinuté při zpracování legislativních změn  
   v odpadovém hospodářství a jejich implementace na odpadový systém v obci. Jednalo se o časově  
   náročnou práci.  
   Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu pro místostarostu Ing. M. Charváta za mimořádné úsilí při  
   zpracování legislativních změn v odpadovém hospodářství a jejich implementace na odpadový  
   systém v obci ve výši jednoho měsíčního platu. 
   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
   P. Charvát dále uvedl, že starosta po zvážení situace a nákladů na ZVA za akci výstavba jídelny, 
   firmy požadovaly až 40 tisíc, provedl ZVA sám za pomoci účetní. Dochází tak ke značné úspoře  
   nákladů obce.  Za tuto mimořádnou práci požaduje částku 10 tisíc Kč. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu pro starostu za provedení ZVA na akci přístavba jídelny 
   ve výši 10 tisíc Kč. Úspora nákladů obce je cca 30 tisíc Kč. 
   Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 
9. Příspěvek na rozvoj VH infrastruktury-starosta uvedl, že se změnou financování výstavby    
   vodovodních přípojek by mělo dojít k navýšení uvedeného příspěvku, který je v současné době  
   10 tisíc Kč, což pokrývá náklady na realizaci přípojky, tyto náklady hradí dle zákona obec.  
   Příspěvek na tlakovou kanalizaci zůstal již 20 let v nezměněné výši a je potřeba ho také valorizovat. 
   Navrhuje: příspěvek na vodovod 20 tisíc Kč, na tlakovou kanalizaci: tlakový řad 10 tisíc Kč a  
    gravitační řad 5 tisíc Kč. ZO souhlasí. Příspěvek na gravitační kanalizaci zůstává ve výši 15 tisíc Kč. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje výši příspěvků občanů na rozvoj VH infrastruktury takto: 
    příspěvek na vodovod 20 tisíc Kč, na tlakovou kanalizaci: tlakový řad 10 tisíc Kč a  
    gravitační řad 5 tisíc Kč. Příspěvek na gravitační kanalizaci zůstává ve výši 15 tisíc Kč.  
    Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Různé-byly řešeny detaily stavění máje a pálení čarodějnic. P. Vondrovic hovořil o „pocitové 
       mapě“ v rámci projektu Zdravých měst, veřejnost s tímto projektem bude seznámena. 
 
        Starosta ukončil schůzi ve 20.40 hodin, zapsala: Eva Menšíková dne 14.4.2022. 
 
        Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic……………………………. 
 
      M. Vilinger……………………………………….. 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
          starosta obce  


