
Zápis č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 2.2.2022 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., V. Vosecký, Ing. M. Zeman, Ing. M. Charvát  
                  distančně- MUDr. J. Jílková, Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger, M. Perčina   
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Pronájem koupaliště 
4. Dodatek-nájem pozemku Vodafone 
5. Žádost-předkupní právo 
6. Různé 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 2.2. 2022. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 2.2.2022.  
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Zeman, V. Vosecký. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 2 dne 2.2.2022 Ing. M. Zemana a v. Voseckého. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 1 ze dne 19.1.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 1 ze dne 19.1.2022. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Pronájem koupaliště bod se odkládá. 
 
4. Dodatek-nájem pozemku Vodafone-starosta uvedl, že návrh dodatku byl vyvěšen na úřední desce. 
    ZO bylo se zněním dodatku seznámeno. Jedná se o zvýšení nájmu za část pozemku č.p.403/1, na  
   kterém je umístěn vodojem a prodloužení doby nájmu do 11.3.2030. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti č.28106E mezi  
    obcí a Vodafone Czech Republic a.s. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
  
5. Žádost-předkupní právo-starosta seznámil ZO s dokumentem, resp. žádostí o souhlas s prodejem  
     chaty č.ev.0158, kde je obci nabídnuto předkupní právo. Chata je umístěna na obecním lesním 
     pozemku. Z pohledu obce se nejedná o perspektivní objekt. 
     Majitel požaduje cenu ve výši 500-600 tisíc.  ZO se cena jeví jako nereálná a pro obec nemá tato  
     stavba praktické využití. Proto s koupí nesouhlasí. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje nevyužití předkupního práva na nemovitost č.ev.158 v k.ú.  
     Vyžlovka. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
  
6. Různé- p. Charvát uvedl některé podrobnosti, které by se týkaly stavby májky a následné 
     obecní slavnosti. Starosta požádal ZO o pomoc při instalaci autobusové čekárny na hlavní silnici. 
     Čekárna byla poškozena silným větrem, resp. „odnesena“ z původního místa. Další škodu 
     způsobil spadlý strom přímo na chatu č.ev.105, bude to řešeno s pojišťovnou. 
     Starosta ukončil schůzi ve 19.50 hodin, zapsala Eva Menšíková dne 3.2.2022. 
      
    Ověřovatelé: Ing. M. Zeman…………………………………….. 
 

V. Vosecký…………………………………………….. 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
       starosta obce 


