
Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 16.3.2022 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., V. Vosecký, Ing. M. Zeman (distančně), Ing. M. Charvát,   
                 Ing. R. Vondrovic (distančně), M. Vilinger  

  
Omluveni: M. Perčina, MUDr. J. Jílková 

Program jednání:  

Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Pronájem koupaliště 
4. Odpady 
5. Pozemkové úpravy 
6. Žádost-příměstský tábor 
7. Rozpočtové opatření 
8. Žádost o úpravu místní komunikace 
9. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 16.3. 2022 a přidání 1 bodu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne16.3.2022 a přidání bodu Žádost o úpravu  
     místní komunikace. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- Ing. M. Charvát a V. Vosecký. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 5 dne 16.3.2022 Ing. M. Charváta 
    a V. Voseckého. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 4 ze dne 2.3.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 4 ze dne 2.3.2022. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Pronájem koupaliště-p. Charvát podal zprávu o tom, že v bytě na koupališti zůstal dluh na  
    nájemném a službách, který je inventarizován. Byt byl při převzetí nájemkyní ve špatném stavu,  
    což dokládá fotografická dokumentace. Nájemkyně provedla v bytě některé práce, které jsou také  
    doloženy. Nyní žádá započtení těchto prací oproti dluhu. ZO požaduje soupis prací a nákladů a  
    potom je možné o zápočtu uvažovat. 
    Dále uvedl, že na úřední desce byl vyvěšen Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k  
    podnikání, jedná se úpravu výše nájmu pozemku a části budovy na koupališti. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Odpady-ten bod je prozatím odložen. 
 

5. Pozemkové úpravy-starosta uvedl, že po schválení pozemkových úprav v k.ú. Štíhlice, kde má obec  
   Vyžlovka pozemky, došlo ke změně-drobná úprava. Je proto nutné rozhodnutí revokovat. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje doplnění komplexních pozemkových úprava v k.ú. Štíhlice. 
   Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 



6. Žádost-příměstský tábor-starosta seznámil ZO se žádostí firmy Steady Group a.s. zastoupené pí.  
     Šafránkovou Rulf o vybudování příměstského tábora u koupaliště a povolení vjezdu. Dle územního  
     plánu je možné povolit vjezd, ale výstavbu chatek ne. Pan starosta žadateli odpoví v tomto duchu.  
     ZO bere na vědomí. 
 

7. Rozpočtové opatření-účetní navrhla úpravu rozpočtu. ZO souhlasí. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.2 dle přílohy zápisu. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Žádost o úpravu místní komunikace-starosta seznámil ZO se žádostí manželů ********. 
     Požadují odstranění vodorovného značení parkovacích míst před jejich nemovitostí. 
     Při koupi pozemku od obce došlo k nutným úpravám tvaru pozemku v jejich neprospěch, značení  
     by odstranili na vlastní náklady. Starosta vysvětlil situaci, žádost je oprávněná. ZO nemá námitek.    
     Návrh usnesení: ZO schvaluje odstranění vodorovného značení v ulici Nad Spálenkou před  
      nemovitostí č.p.370. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Různé-ZO upřesnilo termín úklidu obce 2.4. a odpoledne je plánována veřejná vernisáž nové školní  
     jídelny. Bude odeslán zvací dopis pro hejtmanku Středočeského kraje. V pátek 8.4. v 18. hodin 
    by se měla uskutečnit veřejná schůze. 
    Starosta ukončil schůzi ve 20.25 hodin, zapsala Eva Menšíková dne 21.3.2022. 
 
    Ověřovatelé: Ing. M. Charvát…………………………….. 
 
                V. Vosecký…………………………………..   
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
        starosta obce  
 


