
Zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 16.2.2022 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., V. Vosecký, Ing. M. Zeman, Ing. M. Charvát, MUDr. J. Jílková,   
                  distančně Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger, M. Perčina   
Hosté: p. *****. 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Pronájem koupaliště 
4. Pronájem koupaliště na soukromé akce 
5. Rozhledna 
6. Provoz VO 
7. Komplexní pozemkové úpravy Štíhlice 
8. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 16.2. 2022 a přidání 1 bodu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 16.2.2022 a přidání bodu Komplexní  
    pozemkové úpravy Štíhlice.  
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Charvát, V. Vosecký. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 3 dne 16.2.2022 Ing. M. Charváta 
    a v. Voseckého. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 2 ze dne 2.2.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 2 ze dne 2.2.2022. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Pronájem koupaliště- p. Charvát přivítal stávajícího nájemce areálu koupaliště p. *****. 
    Ten hovořil obšírně o problému provozování restaurace, epidemie Covid 19 přispěla 
    k celkovému zhoršení situace. Proto žádal o snížení nájmu. Se snížením nájmu v areálu koupaliště  
    ZO v principu souhlasí. Dále hovořil o pořádání akcí, budou ukončeny do 22 hodiny. Koncert Tři  
    sestry se za stávajících podmínek konat nebude. Nabízená cena pronájmu koupaliště je velmi nízká  
    a obec ji nemůže akceptovat. ZO bere na vědomí. 
 
4. Pronájem koupaliště na soukromé akce-starosta uvedl, že se množí žádosti o pronájem areálu 
     především za účelem pořádání svateb a různých oslav. ZO se dohodlo, že toto je možné, ale mimo  
     hlavní sezonu a další podmínkou je dohoda s nájemcem koupaliště a dodržování nočního klidu.    
     Cena pro obec je 8 tisíc Kč + DPH a při velké akci by byla úměrně navýšena. 
 
5. Rozhledna- p. Charvát uvedl, že problém nájmu rozhledny a přilehlého pozemku byl již v principu 
     odsouhlasen. Termín realizace byl ale posunut. Smlouvy budou uzavřeny od 1.4.2022 do 1.4.2024. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu objektu rozhledny s firmou ÚVT Internet  
    s. r. o, Hrnčířská 383,252 42 Jesenice, IČ: 25701118 za cenu 1. 000,- Kč ročně od 1.4.2022 do  
    1.4.2024. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu pozemku p. č. 266/2 v k. ú. Vyžlovka 
   s majiteli *****, oba bytem *****, Vyžlovka za cenu 1. 000,- Kč ročně 
    od 1.4.2022 do 1.4.2024. 
   Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



6. Provoz VO-starosta uvedl, že obec vynakládá velké finanční částky za elektrickou energii na  
     veřejném osvětlení. Při hledání úspor došel k závěru, že řešením by mohlo být rozsvícení menšího  
     počtu lamp, nebo vypnutí VO v nočních hodinách (1.00 – 4.00h). 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje vypínání 1/3 veřejného osvětlení v obci. Důvodem je ušetření  
     nákladů na elektrickou energii. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    
7. Komplexní pozemkové úpravy Štíhlice-starosta podal zprávu o tom, že ZO již o těchto úpravách 
     jednalo, nyní předložil upravený návrh a podrobně vysvětlil, kde k úpravám dojde. ZO souhlasí. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štíhlice, kde obec Vyžlovka  
     vlastní pozemky. Dokument je přílohou zápisu. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Různé- p. Vosecký upozornil na přeplněné kontejnery na tříděný odpad v ulici Na Vyhlídce, děje se  
      tak opakovaně. P. Charvát odpověděl v tom smyslu, že situace se obtížně řeší, ale že obec chystá 
      systém door to door a tento problém by tím byl vyřešen. Dále se řešila podoba autobusové 
      čekárny na hlavní silnici, která byla úplně zničena. P. Vondrovic zase upozornil na konání akce 
      Ukliďme Česko 2.4.2022. Obec se připojí a p. Vondrovic zajistí materiál.  
      Starosta ukončil schůzi ve 20.45 hodin, zapsala: Eva Menšíková dne 17.2.2022.  
       
 
     Ověřovatelé:  Ing. M. Charvát……………………….. 
 
 
 
                  V. Vosecký……………………………… 
 
 
 
 
      Ing. J. Pelikán Ph.D.  
                                                                                          starosta obce  
 
 
 
  


