
Zápis č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 19.1.2022 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. R. Vondrovic, M. Vilinger, M. Perčina, Ing. M. Zeman(distančně),   
                  Ing. M. Charvát(distančně), MUDr. J. Jílková, V. Vosecký,  
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Pronájem koupaliště 
4. Dodatek-nájem pozemku Vodafone 
5. VZMR-venkovní učebna 
6. Žádost o stavbu garáže 
7. Směrnice o zadávání veřejných zakázek 
8. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 19.1.2022 a přidání 1 bodu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 19.1.2022 a přidání bodu Směrnice o zadávání  
     veřejných zakázek.  
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh- M. Perčina, V. Vosecký. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 1 dne 19.1.2022 M. Perčinu a v. Voseckého. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 20 ze dne 22.12.2021. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 20 ze dne 22.12.2021. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 

 
3. Pronájem koupaliště-p. Charvát tlumočil nabídku stávajícího nájemce pozemků a zázemí na  
     koupališti, chce rozšířit konání kulturních akcí, žádá o snížení nájmu na 90 tisíc za sezonu.  
     Chce opět uskutečnit konání koncertu Tři sestry, nájemné ale tato skupina nabízí 20 tisíc, což 
     obec v minulosti odmítla jako neadekvátní. ZO navrhuje, pozvat nájemce k jednání. P. Charvát  
     pozvání zařídí. 
 
4. Dodatek-nájem pozemku Vodafone-p. Charvát podal zprávu, že po jednání se zástupcem  
    uvedeného operátora, firma souhlasí se zvýšením nájmu o 15 tisíc a prodloužení smlouvy  
    do r.2030. Návrh Dodatku bude zveřejněn na úřední desce úřadu. ZO bere na vědomí. 
 
5. VZMR-venkovní učebna-starosta podal zprávu, že obec má již registrační list dotace od MMR. 
     Ve spolupráci s MAP je již připravena zadávací dokumentace, zakázka bude vyhlášena od 14.2 
     do 2.3., kdy bude možné podat nabídky.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje vyhlášení VZMR na projekt venkovní učebny ZŠ Vyžlovka. 
      Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Žádost o stavbu garáže-starosta seznámil ZO se žádostí p. ********, jmenovaný chce postavit  
     garáž u své nemovitosti v ulici Na Vyhlídce na hranici s obecním pozemkem. Starosta vysvětlil, 
     že některé domy v této lokalitě to tak mají a nezpůsobuje to problémy. ZO žádost podrobně  
     probralo a se stavbou souhlasí.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje stavbu garáže na pozemku p. č.  319/16 a souhlasí, že stavba bude na  
    hranici s obecním pozemkem č.p.319/103. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 



 
7. Směrnice o zadávání veřejných zakázek-starosta podal zprávu o nutnosti upravit VS o zadávání  
    zakázek, VZMR budou zveřejňovány na portále pro vhodné uveřejnění jako další varianta při 
    vyhlašování těchto zakázek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje úpravu VS pro zadávání veřejných zakázek. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Různé- p. Charvát informoval ZO, že podle platných hygienických předpisů, není možné pořádat 
    akci Masopust.  Doufá, že na jaře se situace zlepší a bylo by možné uspořádat slavnostní postavení 
    májky. Dále starosta uvedl, že stále platí myšlenka otevření a představení veřejnosti stavby jídelny, 
    pravděpodobně také v jarních měsících. 
 
    Starosta ukončil schůzi ve 20. 00 hodin. Zapsala Eva Menšíková dne 21.1.2022. 
 
    Ověřovatelé: M. Perčina……………………… 
 
 
  V. Vosecký………………………… 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
          starosta obce 
 
 
 


