
Zápis č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 14.9.2022 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph. D., Ing. M. Charvát, MUDr. J. Jílková, V. Vosecký,  
                  Ing. M. Zeman, M. Vilinger, Ing. R. Vondrovic 
 Omluveni: M: Perčina 
Hosté: manželé L. a M. *******, p. ********* st. 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Žádost o stavbu na hranici pozemku 
4. Žádost o dotaci z programu OPŽP-udržitelné nakládání s odpady 
5. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 14.9. 2022 a přidání 1 bodu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 14.9.2022 a přidání bodu Žádost o dotaci  
   z programu OPŽP-udržitelné nakládání s odpady. 
   Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-M. Vilinger a V. Vosecký.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 14 dne 14.9.2022 M. Vilingera a V. Voseckého. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 13 ze dne 31.8.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 13 ze dne 31.8.2022. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Žádost o stavbu na hranici pozemku-starosta předal slovo p. ******* st., který projektoval 
     stavbu, resp. přístavbu na pozemku manželů *******. Vysvětlil situaci a uznal, že se stala  
     chyba, zejména v komunikaci vzhledem k obci. ZO uznalo tuto argumentaci a po zvážení a se  
     znalostí současné situace, kdy prostor v okolí stavby byl uveden do řádného stavu a upraven, se ZO 
     rozhodlo s výjimkou souhlasit.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje stavbu na pozemku manželů ******* č.p.292.  
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Žádost o dotaci z programu OPŽP-udržitelné nakládání s odpady-starosta podal zprávu, že je  
     možné již žádat o dotaci na odpadové nádoby na tříděný odpad pro domácnosti. 
     Firma TNT Consulting nabízí zpracování žádosti o dotaci a následnou administraci projektu. 
     ZO souhlasí. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou TNT Consulting, IČ:25528114,  
     Kpt. Stránského 978/13, 198 00 Praha 9 na zpracování žádosti o dotaci a následnou administraci  
     projektu na dodání odpadových nádob na tříděný odpad pro domácnosti z programu OPŽP. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Různé-starosta krátce pohovořil o ukončení dalšího volebního období, dále pozval ZO na výstavu  
    fotografií vyžlovské občanky. 
    Starosta ukončil schůzi ve 19.40 hodin, zapsala: Eva Menšíková dne 15.9.2022. 
 
   Ověřovatelé: V. Vosecký………………………………………. 
                           M. Vilinger………………………………………… 
     
     Ing. J Pelikán Ph.D. 
         starosta obce 



Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 14.9.2022 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 14.9.2022 a přidání bodu Žádost o dotaci z programu OPŽP-udržitelné  
  náklady s odpady 
 
2. ověřovatele zápisu č. 14 dne 14.9.2022 V. Voseckého a M. Vilingera 
 
3. zápis č. 13 ze dne 31.8.2022 
 
4. stavbu na pozemku manželů ******* č.p.292 
 
5. uzavření smlouvy s firmou TNT Consulting, IČ:25528114, Kpt. Stránského 978/13, 198 00 Praha 9  
    na zpracování žádosti o dotaci a následnou administraci projektu na dodání odpadových nádob na  
    tříděný odpad pro domácnosti z programu OPŽP. 
 
 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
     starosta obce 
 
 
 


