
Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 25.5.2022 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph. D., Ing. M. Charvát, Ing. R. Vondrovic (distančně), M. Perčina,  
                     MUDr. J. Jílková, V. Vosecký, Ing. M. Zeman, M. Vilinger,  
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Výstavba K Hájovně 
4. Venkovní učebna 
5. Prodloužení pronájmu CETIN 
6. Infolinka 
7. Sezona na koupališti 
8. Věcné břemeno 
9. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 25.5. 2022 a přidání 1 bodu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 25.5.2022 a přidání bodu Věcné břemeno. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-MUDr. J. Jílková a Ing. R. Vondrovic.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 9 dne 25.5.2022 MUDr. J. Jílkovou 
    a Ing. R. Vondrovice.  
   Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 8 ze dne 11.5.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 8 ze dne 11.5.2022. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Výstavba K Hájovně-starosta uvedl, že majitelé pozemků v této lokalitě, po nichž obec požaduje  
     příspěvek na rozvoj infrastruktury v obci se snaží výši příspěvku snížit. ZO trvá na svém rozhodnutí  
    o výši příspěvku ze dne 26.5.2021. Další problém vzniká se žádostí o vedení VN v této lokalitě,  
     majitelé navrhují vést VN v obecní komunikaci, starosta uvedl, že to je pro obec nevýhodné,  
     protože tím vzniká poměrně velké ochranné pásmo. Souhlas obec nevydá. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje a trvá na svém rozhodnutí o výši příspěvku ze dne 26.5.2021, tj.  
    600,- Kč za metr čtvereční stavebního pozemku. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Venkovní učebna-starosta uvedl, že dosud probíhá archeologický průzkum, stavba by se měla opět  
    rozběhnout příští týden. Ještě vznikne chodník a hřiště oproti původnímu plánu, cena spolu s  
    terénními pracemi bude 192. 000,-Kč s DPH. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku na vybudování hřiště a chodníku u venkovní učebny na  
    zahradě školy. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
  
5. Prodloužení pronájmu CETIN-starosta informoval ZO o žádosti CETINU o prodloužení smlouvy 
     na reklamu na plotě zahrady školy. Chtějí prodloužit smlouvu o 30 měsíců.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.2, kterým se prodlužuje smlouva na reklamu firmě CETIN  
     a.s., IČ: 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 od 1.8.2022 na dobu  
     30 měsíců. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 



 
 
6. Infolinka-p. Charvát podal zprávu o tom, že operátor zrušil dosavadní tarif na rozesílání SMS. 
     Cena za SMS by byla 0,85 Kč. Budou ještě hledány další možnosti, zrušení tohoto informačního 
     kanálu by byl krok zpět. 
 
7. Sezona na koupališti-p. Charvát podal informace o připravenosti koupaliště na sezonu. 
    Proběhl úklid, je potřeba ještě provést úpravy, např. odstranit nefunkční stánek na terase, 
    opravit molo, ZO by se mělo na místě sejít v sobotu. 
 
8. Věcné břemeno-tento bod se odkládá, byla zjištěna nesrovnalost v ocenění VB, neodpovídá 
     obecnímu ceníku. 
 
9. Různé-p. Zeman připomněl konání Dětského dne na hřišti, obec se na nákladech podílí. 
     
    Starosta ukončil schůzi ve 20.20 hodin. Zapsala: Eva Menšíková dne 26.5.2022. 
 
 
 
 
     Ověřovatelé: MUDr. J. Jílková……………………………. 
 
 
  Ing. R. Vondrovic……………………………… 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 


