
Zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 21.12.2022 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., Ing. M. Charvát, MUDr. J. Jílková, V. Vosecký, M. Vilinger  
                  Ing. M. Zeman(distančně), Ing. R. Vondrovic(distančně), M. Perčina. MgA. M. Začal 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Rozpočet obce r.2023 
4. Střednědobý rozpočtový výhled obce 
5. Rozpočet ZŠ r.2023 
6. Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ 
7. Vyúčtování dotace SKV 
8. Vyúčtování dotace ZŠ Vyžlovka 
9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
10. Rozpočtové opatření 
11. Souhlas obce-nájemní smlouva areálu SKV 
12. Termíny schůzí r.2023 
13. Koupaliště-pronájem svatba 
14. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za r.2022 
15. Kontrola výkonu přenesené působnosti-editace údajů RUIAN 
16. Novela k nařízení vlády č.318/2017 Sb. s účinností od 1.1.2023 
17. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé-ZO schvaluje program zasedání dne 21.12. 2022. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 21.12.2022.  
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé: návrh-Mg. A. M. Začal a Ing. M. Charvát.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 18 dne 21.12.2022 Mg. A. M. Začal a Ing. M.  
     Charváta. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
2. Kontrola minulého zápisu-ZO schvaluje zápis č. 17 ze dne 7.12.2022. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 17 ze dne 7.12.2022. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Rozpočet obce r.2023- námitky a podněty k návrhu nebyly. Účetní sdělila, že je již známa výše 
    příspěvku na výkon státní správy pro rok 2023, položka 4112. Navrhuje upravit tuto položku, resp.  
    navýšit o 4. 200,- Kč oproti výdaji na kapitole 3399. 
   Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce na r.2023 jako schodkový, schodek bude pokryt    
   z rozpočtového přebytku z minulých let. 
    Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
4. Střednědobý rozpočtový výhled obce uvedený výhled byl vyvěšen na ÚD, námitky nebyla žádné. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Vyžlovka na roky 2023-25. 
      Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
5. Rozpočet ZŠ r.2023- starosta uvedl, že rozpočet byl vyvěšen na ÚD, námitky obec nedostala. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet ZŠ Vyžlovka na rok 2023. 
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 



6. Střednědobý rozpočtový výhled ZŠ-uvedený dokument byl vyvěšen na ÚD. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled ZŠ Vyžlovka na roky 2024-26. 
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Vyúčtování dotace SKV-účetní uvedla, že zkontrolovala předložené doklady a seznámila ZO  
     s výsledkem. Doklady odpovídají uzavřené veřejnoprávní smlouvě a jsou řádně označeny. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje vyúčtování poskytnuté dotace SK Vyžlovka za r. 2022. 
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Vyúčtování dotace ZŠ Vyžlovka-účetní s Ing. Charvátem podala zprávu o výsledku kontroly  
     hospodaření s příspěvkem obce školské právnické osobě Základní škole Vyžlovka za r.2022  
     příspěvku účtováno odděleně a doklady jsou řádně označeny. Byla předložena účetní kniha 
     a zkontrolovány jednotlivé položky. 
     Návrh usnesení: ZO schvaluje zprávu o kontrole hospodaření s příspěvkem od obce pro 
     ZŠ Vyžlovka za r.2022.   
     Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace-starosta uvedl, že žádost SKV o poskytnutí  
      dotace na provoz byla obci doručena. Při této příležitosti předseda poděkoval rovněž za  
      dlouhodobou podporu, kterou obec SKV poskytuje.  
      Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu  
      obce v oblasti: sport mezi obcí Vyžlovka a SK Vyžlovka z.s.IČ:14801108, Sportovní č. p. 172,  
      Vyžlovka na r.2023 s ročním příspěvkem 200. 000,- Kč. 
      Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Rozpočtové opatření-účetní podala návrh na rozpočtové opatření. 
       Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření dle přílohy zápisu. 
      Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
11. Souhlas obce-nájemní smlouva areálu SKV-starosta uvedl, že nájemce areálu hřiště SKV 
       žádá obec o souhlas s pronájmem bytu v areálu fotbalového hřiště, ve smlouvě je stanoveno, 
       že v tomto případě je vyžadován souhlas obce. ZO souhlasí s tímto záměrem, ale nejprve bude na  
       úřední desce vyvěšen záměr po dobu nejméně 15 dnů.  
       Návrh usnesení: ZO souhlasí s principem podpronájmu bytu v areálu SKV. Bude vyvěšen záměr.   
       Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
12. Termíny schůzí r.2023-ZO upřesnilo termíny schůzí v r.2023, první zasedání se koná 18.1.2023,  
       termíny byly stanoveny do pololetí do 21.6.2023. ZO bere na vědomí. 
 
13. Koupaliště-pronájem svatba-starosta podal zprávu o žádosti na pronájem areálu koupaliště. 
      Jedná se o termín 9.9.2023, areál již bude pro návštěvníky koupaliště uzavřen, nájem je stanoven  
      na 8. 000,- Kč + DPH. 
      Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem areálu koupaliště v září 2023 na konání svatby za cenu  
      8. 000,- Kč + DPH. 
      Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
14. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za r.2022- starosta seznámil ZO s výsledkem přezkoumání, 
      Nebyla zjištěny chyby a nedostatky. ZO bere na vědomí. 
 
15. Kontrola výkonu přenesené působnosti-editace údajů RUIAN-pí Menšíková podala zprávu o  
       výsledku kontroly. Byly odstraněny některé přetrvávající chyby, vyžadovalo to práci s archivem 
       a časovou náročnost. Odstranění chyb (většinou nebyly v kompetenci obce, ale obec musela  



       k jejich řešení dát podnět) bylo provedeno smluvně a pí Menšíková bude provádět kontrolu dle  
       doporučení cca 2x ročně. 
       Návrh usnesení: starosta navrhl odměnu ve výši 8. 000,- Kč pro účetní za časově náročné úsilí na  
       odstranění chyb, které vznikly historicky a nebyly zaviněné prací obce. 
       Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
   16. Novela k nařízení vlády č.318/2017 Sb. s účinností od 1.1.2023-starosta uvedl, že bylo vydáno  
       toto nařízení o výši odměn ZO.  
       Návrh usnesení: ZO schvaluje výši odměn ZO dle přílohy zápisu s účinností od 1.1.2023. 
       Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
17. Různé-p. Vosecký uvedl, že občané kvitují provádění zimní údržby komunikací, poté se zevrubně  
      hovořilo o možném nákupu techniky, starosta hovořil o „solení“ Staré cesty, tento trend trvá 
      cca 3 roky, domnívá se, že předešlý stav-úprava pluhováním byl pro tuto část obce lepší, bude  
      řešeno se Středočeským krajem, jemuž silnice patří. Dále se řešil sběr dřeva v obecních lesích a  
      místa v okolních MŠ. Jako skutečně velký problém především do budoucna považuje problém 
      středního školství ve Středočeském kraji, na schůzce starostů na Krajském úřadu se o tom  
      hovořilo a mělo by se hledat řešení. Dále starosta zmínil nastávající soudní spor o vydržení  
      obecního pozemku u hřiště, obec se bude bránit. V této souvislosti požádal p. Charvát pana  
      Vondrovice, aby se zaměřil na podobné případy v obci a nápravu stavu. 
      Starosta pak krátce shrnul letošní rok, ještě dozníval COVID2019, poté válečný stav na Ukrajině. 
      Doufá ve zlepšení situace, poděkoval všem za práci a popřál pěkné svátky. 
      ZO by se mělo sejít na OÚ 31.12. ve 11.00 hodin k poslednímu setkání v roce. 
       
       Starosta ukončil schůzi ve 20.35 hodin, zapsala Eva Menšíková dne 22.12.2022. 
 
 
 
       Ověřovatelé: Ing. M. Charvát…………………………………. 
 
 
 
                               Mg. A. M. Začal…………………………………….       
 
 
     Ing. J. Pelikán, Ph.D. 
        starosta obce 


