
Zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 23.11.2022 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán Ph. D., Ing. M. Charvát, MUDr. J. Jílková, V. Vosecký,  
                  Ing. M. Zeman, M. Vilinger, Ing. R. Vondrovic, M. Perčina. MgA. M. Začal 
 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. OZV o zachování nedělního klidu , OZV-cena za svoz odpadu 
4. Kalkulace-vodné a stočné 
5. Pronájem nebytového prostoru-skautská klubovna 
6. Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r.2023 
7. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Vyžlovka na r. 2023- 
    2025  
8. Návrh rozpočtu ZŠ Vyžlovka na r.2023 
9. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ Vyžlovka na r. 2024-2026 
10. Inventarizace majetku a závazků na r.2022 
11. Rozpočtové opatření 
12. Věcná břemena ČEZ 
13. Věcné břemeno 
14. Žádost o příspěvek  
15. Žádost o provozování VH infrastruktury 
16. Úprava ČOV 
17. SKV 
18. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 23.11. 2022 a přidání 1 bodu. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 23.11.2022 a přidání bodu SKV. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-M. Vilinger a Ing. R. Vondrovic.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 16 dne 23.11.2022 M. Vilingera 
    a Ing. R. Vondrovice. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 15 ze dne 9.11.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 15 ze dne 9.11.2022. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. OZV o zachování nedělního klidu, OZV-cena za svoz odpadu- p. Vondrovic představil OZV 
    o zachování nedělního klidu s účinností od 1.1.2023. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje OZV o zachování nedělního klidu. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    OZV-cena za svoz odpadu, p. Charvát podal zprávu o tom, že výsledek hospodaření v této kapitole 
    bude dosti schodkový, aby se dala stanovit přesná částka za svoz odpadu od občanů, je potřeba  
    znát přesná čísla od svozové společnosti, ta nejsou dosud k dispozici. Tento bod se zatím odkládá. 
 
4. Kalkulace-vodné a stočné-bod odložen. 
 
5. Pronájem nebytového prostoru-skautská klubovna-bod odložen. 
 
 



6. Návrh rozpočtu obce Vyžlovka na r.2023- starosta podrobně vysvětlil navržené příjmy a výdaje. 
    Zdůraznil investice, mandatorní výdaje, na druhé straně příjmy z rozpočtového určení daní, které  
    by měly narůst. ZO souhlasí s vyvěšením návrhu, spolu s návrhem rozpočtu bude i vyvěšen výkaz o  
    plnění rozpočtu za období 10/2022. 
 
7. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Vyžlovka na r. 2023- 
    2025 – starosta představil návrh výhledu na další roky, ZO souhlasí s vyvěšením návrhu. 
 
8. Návrh rozpočtu ZŠ Vyžlovka na r.2023- starosta předložil návrh rozpočtu základní školy. 
    ZO souhlasí s vyvěšením návrhu. 
 
9. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu ZŠ Vyžlovka na r. 2024-2026- starosta předložil  
     návrh výhledu základní školy, ZO souhlasí s vyvěšením návrhu. 
 
10. Inventarizace majetku a závazků na r.2022- ZO sestavilo plán inventur dle přílohy zápisu. Byla  
       jmenována inventarizační komise a byla řádně proškolena. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje plán inventur a jmenování inventarizační komise dle přílohy zápisu. 
      Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Rozpočtové opatření-účetní vysvětlila starostou provedené rozpočtové opatření, jednalo se 
      především o zajištění financování investiční akce výstavba venkovní učebny, dotaci obec dosud  
      neobdržela, proto musí akci hradit ze svého rozpočtu. ZO bere na vědomí. 
      Dále účetní a správce rozpočtu navrhla rozpočtové opatření-obec obdržela na účet částku  
      cca 20 tisíc-poplatek položka 1334, který má být použit na účely zlepšení životního prostředí. 
      ZO navrhuje výsadbu u fotbalového hřiště a úpravy okolí. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
       Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. Věcná břemena ČEZ-starosta seznámil ZO se stanoviskem MV ČR, kde se uvádí, že obec musí  
        jednotlivé případy posuzovat dle míry veřejného zájmu a v případě firmy ČEZ a. s. (budování sítí  
        pro občany) se o veřejný zájem jedná. Proto obec nebude trvat na dodržení platného ceníku  
        věcných břemen. ZO bere na vědomí a souhlasí. 
 
13. Věcné břemeno-p. Vondrovic podal zprávu o návrhu smlouvy o VB od firmy ČEZ a.s., kde nebude 
        z důvodu veřejného zájmu dodržen platný ceník věcných břemen. 
        Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti 
        v ulicích Lidická a K Rybníku mezi obcí Vyžlovka a firmou ČEZ Distribuce a.s., IČ:24729035, 
        Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,405 02 na pozemcích obce p.č.386/32 a p.č.382/14 v k.ú.  
        Vyžlovka za cenu 17.400,- Kč + DPH, tj.21.054,- Kč na dobu neurčitou.  
         Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
14. Žádost o příspěvek-starosta seznámil ZO se žádostí občanky o příspěvek na dítě umístěné  
       v soukromé MŠ. Obec má povinnost MŠ pro dítě zařídit, nikoliv ale hradit příspěvek.  
       ZO navrhuje schůzku s rodiči a zároveň se pokusí kontaktovat okolní obce s dotazem na místo  
        v MŠ. 
 
15. Žádost o provozování VH infrastruktury-starosta podal zprávu o žádosti majitelů pozemků nad  
       lomem, kteří budují na svých pozemcích sítě vodovodu a kanalizace, o napojení jejich  
       infrastruktury na obecní. Takové napojení by bylo značně problematické, bylo by nutné řešit  
       předávací místo, přečerpávací stanici atd. Obec navrhuje jejich sítě vodovod i kanalizaci odkoupit  
       za symbolickou cenu 1. 000,- Kč + DPH. Toto stanovisko bude majitelům sděleno. 
         



     Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh na odkoupení sítí vodovodu i kanalizace od majitelů pozemků   
     nad lomem za symbolickou cenu 1. 000,- Kč + DPH. 
      Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
16. Úprava ČOV-starosta uvedl, že již dostal nabídky na nacenění úprav na ČOV. Jedná se o drtič, 
       úpravu nátoku na ČOV a vybudování retenční nádrže. Ceny jsou velmi vysoké, obec se bude ještě  
        poptávat. ZO bere na vědomí. 
 
17. SKV-starosta uvedl, že žádat o dotaci z programu NSA se nebude, je to nereálné. 
       Dále přečetl poděkování předsedy SKV za podporu a žádost na další rok. Částka 200 tisíc je  
       zahrnuta do rozpočtu obce na r.2023. ZO bere na vědomí. 
 
18. Různé-p. Charvát upozornil ZO na možný problém s nájemcem prodejny firmou Rosamarket. 
      Existují indicie o zavírání jejich poboček. Možná bude nutné shánět nového nájemce. 
 
 
       Starosta ukončil schůzi ve 21.05 hodin, zapsala Eva Menšíková dne 24.11.2022. 
 
       Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic………………………………. 
 
 
                                M. Vilinger………………………………………. 
 
 
 
     Ing. J Pelikán, Ph.D. 
          starosta obce 
      
 


