
Zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 7.12.2022 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, MUDr. J. Jílková (distančně), V. Vosecký,  
                  Ing. M. Zeman, M. Vilinger, Ing. R. Vondrovic, M. Perčina. MgA. M. Začal(distančně) 
Hosté: pí ředitelka J. Pelikánová, S. Hrnčíř-zástupce skautů 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. OZV-cena za svoz odpadu 
4. Pronájem nebytového prostoru-skautská klubovna 
5. Kalkulace-vodné a stočné 
6. Výroční zpráva ZŠ Vyžlovka 
7. Zřizovací listina ZŠ Vyžlovka 
8. Pozemky K Hájovně 
9. Věcné břemeno 
10. Žádost o pronájem 
11. Školský obvod Kostelec nad Č. lesy 
12. Pošta Partner Jevany 
13. Různé 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 7.12. 2022 a přidání 2 bodů. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 7.12.2022 a přidání bodu Školský obvod  
    Kostelec nad Č. lesy, Pošta Partner Jevany. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-V. Vosecký a Ing. M. Zeman.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 17 dne7.12.2022 V. Voseckého 
    a Ing. M. Zemana. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 16 ze dne 23.11.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 16 ze dne 23.11.2022. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. OZV-cena za svoz odpadu-p. Charvát podal zprávu, že se zúčastnil odborné konference na téma 
     odpadů. Legislativa se nemění, obec pouze upraví cenu za svoz komunálního odpadu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu  
    z nemovité věci. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Pronájem nebytového prostoru-skautská klubovna-p. ***** vysvětlil žádost skautů o pronájem 
    prostoru sloužícího k činnosti budoucího skautského oddílu na Vyžlovce. P. Charvát uvedl, že záměr  
     na pronájem nebytového prostoru na koupališti byl vyvěšen, domnívá se, že spolupráce skautů 
    a obce bude prospěšná pro obě strany. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem 1 místnosti vlevo od vstupu na WC v areálu koupaliště,  
    resp. budovy na pozemku p. č. 611, č.p. 118 ulice Ke Koupališti v k. ú. Vyžlovka skautskému oddílu 
    Junák – český skaut středisko Psohlavci Český Brod Komenského 343 282 01 Český Brod, ev. č.  
    214.14 IČ: 61882186 na dobu neurčitou od 1.1.2023 za symbolické nájemné 1,- Kč ročně. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Kalkulace-vodné a stočné-starosta uvedl, že dojde ke změně ceny, navýšení cca o 10 %.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ceny vodného a stočného pro r.2023. 
   Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 



6. Výroční zpráva ZŠ Vyžlovka-pí ředitelka představila výroční zprávu ZŠ Vyžlovka, která bude  
     vyvěšena na stránkách školy. V současné době dochází k úpravě stránek. Vyzdvihla dobrou 
     spolupráci s obcí na různých akcích, pozvala ZO na setkání s pracovníky školy. Dále se řešila 
      problematika počtu žáků ve škole, je možné určité navýšení kapacity, ZO v tomto směru  
      přenechá rozhodnutí na škole, resp. pí ředitelce, která nejlépe zná a dokáže posoudit situaci. 
 
7. Zřizovací listina ZŠ Vyžlovka-starosta sdělil ZO, že dle právního názoru je nutné změnit  
    Zřizovací listinu základní školy Vyžlovka tak, aby odpovídala platné legislativě. Změna se  
     připravuje. ZO bere na vědomí. 
 
8. Pozemky K Hájovně-starosta seznámil ZO s odpovědí manželům ****** na jejich 
     dopis, ZO v principu souhlasí, pouze budou upřesněny detaily. ZO bere na vědomí. 
 
9. Věcné břemeno-starosta předložil ZO žádost firmy ČEZ a.s. o schválení projektu přeložky VN 
     v lokalitě K Hájovně u pozemků manželů ******. ZO se domnívá, že vydání souhlasu je  
     předčasné. Nedošlo k žádné dohodě mezi developerem a obcí. Z0 bere na vědomí. 
 
10. Žádost o pronájem-starosta seznámil ZO se žádostí manželů ***** o pronájem a povolení 
      stavby na obecním pozemku v ulici V Březinkách-Louka. Stávající majitelé včetně ***** mají na  
      obecním pozemku různá parkovací stání, záhonky apod. ZO nehodlá tyto pozemky pronajímat,  
      ani prodávat.  
       Návrh usnesení: ZO nevyhovuje žádosti manželů ****** na pronájem, koupi a ani povolení ke  
       stavbě na obecním pozemku v ulici V Březinkách-Louka. 
       Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Školský obvod Kostelec nad Č. lesy-starosta uvedl, že se zúčastnil schůzky školského obvodu 
       V Kostelci n. Č. lesy, naše obec přispívá investičním příspěvkem 2000,- Kč ročně na každého žáka 
       Z Vyžlovky. Kostelec nyní požaduje částku navýšit na 2700,- Kč. Zdůvodnil to tím, že musí  
       navyšovat kapacitu školy, která je opět, co se týká počtu žáků na hraně. Kostelec objedná  
       demografickou studii. Dále zmínil, že opuštěná budova školy v Olešce by po opravě opět mohla  
       fungovat jako škola. Obec Oleška o to usiluje. ZO bere na vědomí. 
 
12. Pošta Partner Jevany-starosta podal zprávu ze schůzky se starostkou Jevan. Obec Jevany hodlá  
       koupit budovu stávající pošty, hledá pro poštu vhodný prostor a po naší obci by chtěla příspěvek 
       na provoz, cca 6000,-Kč měsíčně. ZO se domnívá, že by to pro naši obec nemělo přínos. 
 
13. Různé-p. Charvát připomněl plánovanou výstavbu pomníku kpt. Pavlíka u budovy úřadu. 
       Pí Jílková se domnívá, že by měla být veřejnost seznámena s tímto záměrem a vyjádřit své názory,  
        které by ZO mělo při rozhodování o vybudování pomníku zohlednit.  
     
        Starosta ukončil schůzi ve 21.40 hodin, zapsala Eva Menšíková dne 8.12.2022. 
 
 
 
         Ověřovatelé: V. Vosecký……………………. 
 
      Ing. M. Zeman…………………. 
 
      Ing. J. Pelikán, Ph.D. 
          starosta obce      


