
Zápis č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 22.6.2022 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph. D., Ing. M. Charvát, M. Perčina, MUDr. J. Jílková, V. Vosecký,  
                  Ing. M. Zeman, M. Vilinger, Ing. R. Vondrovic 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Dotace ze Středočeského fondu prevence 
4. Filmová produkce-hřbitov 
5. Výstavba K Hájovně 
6. Termíny schůzí 
7. Věcná břemena 
8. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 22.6. 2022. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 22.6.2022.  
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-Ing. M. Zeman a Ing. R. Vondrovic.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 11 dne 22.6.2022 Ing. M. Zemana 
     a Ing. R. Vondrovice. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 10 ze dne 8.6.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 10 ze dne 8.6.2022. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Dotace ze Středočeského fondu prevence-starosta podal zprávu o projektu Bezpečné klima 
    na ZŠ Vyžlovka za Středočeského Fondu prevence. ZŠ žádá obec o souhlas s přijetím dotace 
   se spoluúčastí školy. Žádost je přílohou zápisu. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje a uděluje souhlas ZŠ Vyžlovka s přijetím dotace z Fondu prevence  
   Středočeského kraje s finanční spoluúčastí ZŠ. 
    Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Filmová produkce-hřbitov-starosta seznámil ZO se žádostí filmové produkce o povolení natáčení 
     filmu na veřejném pohřebišti Vyžlovka. Po konzultaci na MMR a další se ZO přiklání k udělení  
     souhlasu a stanovuje nájemné za 1 natáčecí den 121 tisíc Kč s DPH. Pokud produkce vysloví 
     souhlas s výší nájemného, bude uzavřena smlouva a stanoveny další podmínky, specifikace žánru, 
    popis scény na hřbitově, dozor obce apod. 
     Návrh usnesení: ZO souhlasí s jednodenním natáčením filmu na veřejném pohřebišti Vyžlovka 
     za podmínek požadovaného nájemného 121 tisíc Kč s DPH a uzavření smlouvy. 
     Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Výstavba K Hájovně-p. Charvát seznámil ZO s dopisem od majitelů pozemků v této lokalitě. 
     Shrnul možnosti obce a nastínil další kroky, bude kontaktován projektant územní plánu,  
     Mě Ú Říčany, právník obce. 
 
6. Termíny schůzí-ZO se shodlo na termínech schůzí před volbami-31.8.,14.9.2022, v případě  
     nutnosti bude další schůze. 
 
 
 



7. Věcná břemena-starosta uvedl, že dochází k rozporu mezi ceníkem obce a firmou ČEZ Distribuce  
    a.s. ČEZ si nastavil nově ceny a ty neodpovídají schválenému ceníku obce. ZO trvá na  
    odsouhlasených cenách za zřízení věcného břemene.  
 
8. Různé-ZO vzalo na vědomí informaci o Vyžlovském létě, bylo o cca polovinu méně lidí, než vloni. 
     Akce byla přesto úspěšná. 
 
     Starosta ukončil schůzi ve 20 .00 hodin. Zapsala: Eva Menšíková dne 23.6.2022. 
 
 
 
     Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic …………………………  
   
 
    Ing. M. Zeman………………………………… 
 
 
 
 
 
    Ing. J. Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 
 
 


