
Zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 9.11.2022 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph. D., Ing. M. Charvát, MUDr. J. Jílková, V. Vosecký,  
                  Ing. M. Zeman, M. Vilinger, Ing. R. Vondrovic(distančně), M. Perčina. MgA. M. Začal 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. OZV-proti hluku, OZV-cena za svoz odpadu 
4. OZV o pohybu psů 
5. Pronájem pozemku-Z BOX 
6. Plán údržby vodovodu a kanalizace 
7. Kalkulace-vodné a stočné 
8. Pronájem nebytového prostoru-skautská klubovna 
9. Dotace-zázemí SKV 
10. Těžba dřeva v obecním lese 
11. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 9.11. 2022 a přidání 1 bodu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 9.11.2022 a přidání bodu Těžba dřeva  
    v obecním lese. 
   Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-M. Perčina a Ing. M. Zeman.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 15 dne 9.11.2022 M. Perčinu a Ing. M. Zemana. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 14 ze dne 14.9.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 14 ze dne 14.9.2022. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. OZV-proti hluku, OZV-cena za svoz odpadu- p. Charvát podal zprávu o tom, že byly zjišťovány 
   možnosti vydání těchto OZV. ZO se zabývalo možnými variantami, případné sankce OZV proti hluku  
    by řešila přestupková komise v Kostelci n. Č. lesy, tato služba je zpoplatněna.  
    OZV-cena za svoz odpadu-v této souvislosti zmínil výsledek letošního rozpočtu, kde dojde k deficitu 
   cca 800 tisíc. Nicméně, i když by se cena navýšila, náklady to bohužel stejně nepokryje. ZO bere na  
    vědomí, ještě bude jednáno. 
 
4. OZV o pohybu psů-p. Charvát pohovořil o zvažované OZV o volném pohybu psů v obci. Problém  
    vidí ve vymahatelnosti. Zkusí ještě oslovit MěÚ v Kostelci s možností „půjčení“ obecního policisty. 
    ZO bere na vědomí.   
 
5. Pronájem pozemku-Z BOX-starosta uvedl, že záměr na rozšíření pronájmu plochy na umístění 
    Z-BOXU na návsi byl vyvěšen. ZO konstatovalo, že služba pro občany je velmi vítaná. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu uzavřené 28.4.2021, 
     Bude rozšířena pronajatá plocha a nájemné se stanovuje na 20,- Kč + DPH ročně. Dodatek bude  
     uzavřen od 10.11.2022. 
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Plán údržby vodovodu a kanalizace-starosta uvedl, že tento plán je součástí koncesní smlouvy. 
    Jsou v něm uvedeny nutné výdaje na údržbu a rozvoj. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje Plán údržby vodovodu a kanalizace na r.2023. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



7. Kalkulace-vodné a stočné-tento bod je odložen. 
 
8. Pronájem nebytového prostoru-skautská klubovna-p. Charvát podal zprávu o žádosti vznikajícího  
     Skautského oddílu na Vyžlovce, který vede p. *******. Rádi by měli prostor, kde vy se mohli konat  
     pravidelné schůzky. Byl vyvěšen záměr a skautům bude nabízen pronájem v areálu koupaliště 
     pravděpodobně za symbolický nájem. 
      
9. Dotace-zázemí SKV-starosta uvedl, že žádost o dotaci u NSA nebyla podána, byl tam 50% podíl  
     obce. Zvažují se další možnosti, např. z IRPO, nebo je možné, aby žádal SKV. Bude o tom ještě  
      jednáno.  
 
10. Těžba dřeva v obecním lese-starosta podal zprávu, že bylo nutné provést těžbu v obecním lese. 
      Jednalo se o kůrovcovou kalamitní těžbu a těžbu popadaných stromů vlivem silného větru.  
      Bylo provedeno poptávkové řízení na provedení harvestorové těžby a zvolena byla společnost RM  
       Forest s.r.o., která podala nevýhodnější nabídku. Uvedená společnost v dané době provádí  
       těžební práce v našem regionu pro ČZU ŠLP a jejich nabídka nebyla výrazněji zatížena finančními  
       náklady na transport těžebních strojů. Finanční prostředky získané za prodej vytěženého dřeva  
       budou z části využité na obnovu a údržbu lesa a opravu lesních cest. 
       
 
11. Různé- p. Charvát hovořil o sobotním sázení stromků u rozhledny. Starosta dále připomněl 
        přípravu rozpočtu.  
   
        Starosta ukončil schůzi ve 20.10 hodin. Zapsala Eva Menšíková dne 11.11.2022. 
 
 
        Ověřovatelé: M. Perčina……………………………. 
 
 
 
                    Ing. M. Zeman………………………… 
 
 
 
 
      Ing. J. Pelikán, Ph.D. 
          starosta obce 
 
       
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 9.11.2022 

Zastupitelstvo schvaluje: 
 
1.program jednání dne 9.11.2022  
 
 
2. ověřovatele zápisu č. 15 dne 9.11.2022 Ing. M. Zemana a M. Perčinu 
 
3. zápis č. 14 ze dne 14.9.2022 
 
4. Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu uzavřené 28.4.2021, bude rozšířena pronajatá plocha  
     a nájemné se stanovuje na 20,- Kč + DPH ročně. Dodatek bude uzavřen od 10.11.2022. 
 
5. Plán údržby vodovodu a kanalizace na r.2023 
 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán, Ph.D. 
          starosta obce 
 


