
Zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 2.3.2022 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., V. Vosecký, Ing. M. Zeman, Ing. M. Charvát, MUDr. J. Jílková,   
                  distančně Ing. R. Vondrovic, M. Perčina   
Omluveni: M. Vilinger  

Program jednání:  

1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Veřejná zakázka-venkovní učebna 
4. Pozemky Nad lomem 
5. Zápis do ZŠ Vyžlovka 
6. Provozování ČOV 
7. Finanční pomoc Ukrajině 
8. Rozpočtové opatření 
9. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 2.3. 2022 a přidání 2 bodů. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 2.3.2022 a přidání bodu Finanční pomoc  
    Ukrajině a Rozpočtové patření. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. R. Vondrovic a V. Vosecký. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 4 dne 16.2.2022 Ing. R. Vondrovice 
    a v. Voseckého. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 3 ze dne 16.2.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 3 ze dne 16.2.2022. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Veřejná zakázka-venkovní učebna- p. Vondrovic seznámil ZO s výsledkem výběrového řízení 
    na VZ „Venkovní učebna“, byly podány 2 nabídky, komise ve složení Ing. J. Pelikán Ph.D.,  
    Ing. M. Charvát a Ing. R. Vondrovic nabídky posoudila a navrhuje výběr firmy PV Stavby s.r.o, 
    IČ: 04165667. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje výběr dodavatele VZ „Venkovní odborná učebna pro ZŠ Vyžlovka“ 
   firmu PV Stavby s.r.o, Na Žvahově 8(1),152 00 Praha 5, IČ: 04165667. Rozhodnutí a protokoly jsou    
    přílohou zápisu. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Pozemky Nad lomem-starosta podal zprávu o nové žádosti majitelů pozemků v lokalitě Nad  
    Lomem na prodej pozemku p.č.319/138. Shodně uvádějí, že pozemky nebudou předmětem  
    developerského záměru, že pozemky využijí pro svou vlastní potřebu. ZO se shodlo na tom, že o  
    developerský projekt se nejedná a v principu souhlasí se záměrem odprodeje uvedeného  
    pozemku za již dříve sjednaných podmínek.  
   Návrh usnesení: ZO schvaluje vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č.319/138 v k.ú. Vyžlovka.  
   Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
  
   

 

 



 

5. Zápis do ZŠ Vyžlovka-starosta přednesl problém, který vznikl s připravovaným zápisem do 1.tříd ZŠ 
Vyžlovka. Objevují se případy, kdy se k trvalému pobytu v obci před zápisem do místní ZŠ účelově 
hlásí nové děti, které ve skutečnosti v obci Vyžlovka nebydlí. ZO se shodlo na doporučujících kritériích 
při přijímání žáků do ZŠ Vyžlovka. Pořadí a kritéria přijímaných žáků do ZŠ Vyžlovka: 
1. Skutečný pobyt dítěte v obci Vyžlovka s trvalým bydlištěm a děti pedagogů ZŠ Vyžlovka 
2. Děti z okolních obcí 
V případě, že poptávka bude převyšovat kapacitní možnosti maximálního počtu přijímaných žáků, 
bude rozhodovat v jednotlivých kriteriálních skupinách los. Účelovost přihlášení k trvalému pobytu 
v obci lze spolehlivě vyhodnotit z agend OÚ.    
 Návrh usnesení: ZO schvaluje kritéria při zápisu žáků do 1. tříd do ZŠ Vyžlovka: 
  Pořadí a kritéria přijetí:  
     1. Skutečný pobyt dítěte v obci Vyžlovka s trvalým bydlištěm a děti pedagogů ZŠ Vyžlovka 
     2. Děti z okolních obcí  
  V případě, že poptávka bude převyšovat kapacitní možnosti maximálního počtu přijímaných žáků,  
  bude rozhodovat v jednotlivých kriteriálních skupinách los.   
  Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Provozování ČOV-starosta předložil vyhodnocení zkušebního provozu ČOV. Stále dochází  
    k vysokým nátokům do ČOV, způsobených dešťovými vodami, bude probíhat tzv. vykuřování 
    a zjišťování, kdo má svedeny dešťové vody do kanalizace. Dále hovořil o nutnosti vybudování 
    retenčních nádrží. ZO bere na vědomí. 
 
7. Finanční pomoc Ukrajině-starosta hovořil o přehledně zpracovaných informacích ze  
    Středočeského kraje. Dále navrhuje zaslat finanční pomoc. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje finanční pomoc pro Ukrajinu ve výši 50. 000,- Kč, která bude zaslána 
    prostřednictvím Červeného kříže.  
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Rozpočtové opatření-starosta v souvislosti s poskytnutím finanční pomoci Ukrajině navrhuje 
    rozpočtové opatření. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Různé-p. Charvát vyzval ZO, aby vytipovalo umístění kontejneru na bioodpad v lokalitě 
    Březinky. Je nutné, aby místo bylo pod dohledem. Dále obec připravuje oslavu-stavění májky 
    spojenou s pálením čarodějnic, p. Charvát vyjádřil přání, aby se zúčastnilo, co nejvíce občanů.  
    Bude to po dlouhé době větší obecní akce, řešily se další podrobnosti. 
    Starosta ukončil schůzi ve 20.30 hodin, zapsala: Eva Menšíková dne 7.3.2022.   
 
 
     Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic………………………………. 
 
 
                V. Vosecký………………………………………….. 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
       starosta obce 
   


