
Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 25. 5.2016. 
 
Přítomni: : Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. R. Vondrovic, Z. Morávek, Ing. I. Šafář,  
                     M. Vilinger 
Omluveni:  L. Strnadová, M. Voráč, 
 
Program jednání:  
 
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Územní plán 
4. Sezona na koupališti 
5. Pronájem sportoviště na koupališti 
6. Darovací smlouva 
7. Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV 
8. Rozpočtové opatření 
9. Závěrečný účet obce Vyžlovka za r. 2015 
10. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé- ZO schvaluje program schůze dne 25.5.2016. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 25. 5.2016. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé:  návrh- Ing. R. Vondrovic a Ing. I. Šafář. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 9 dne 11. 5.2016 -  Ing. R. Vondrovice 
    a Ing. I. Šafáře . 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 9 ze dne 11. 5.2016. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Územní plán- starosta podal zprávu o schůzkách, které absolvoval v souvislosti s tímto tématem. 
    Zdůraznil, že je velmi důležitá otázka zadávací dokumentace k pořízení nového ÚP.  
    Návrh usnesení: Návrh usnesení: ZO schvaluje určení Z. Morávka jako kontrolního orgánu pro  
    veřejnou zakázku malého rozsahu na předmět zakázky: Zpracování územního plánu Vyžlovka. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Hodnotící komise: návrh M. Voráč, MUDR. J. Pečenková a Ing. J. Pelikán Ph.D. Otevření nabídek  
    této veřejné zakázky proběhne 15. 6.2016 v 18.00 hodin v budově obecního úřadu.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu na    
    předmět zakázky: Zpracování územního plánu Vyžlovka. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
  
4. Sezona na koupališti- p. Morávek podal zprávu o úpravách, byla instalována nová sprcha,  
     proběhla revize dětského koutku. Starosta dále hovořil o personálním složení u výběru a úklidu 
     v období koupací sezony a o finančním ohodnocení. 
     Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty a p. Morávka o úpravách v areálu koupaliště 
     a dalším zajištění sezony. 
      Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
 
 



5. Pronájem sportoviště na koupališti-  záměr na pronájem byl na úřední desce vyvěšen 
    11. 4.2016. O pronájem požádalo KC Liščí pětka, tak jak je uvedeno v nájemní smlouvě uzavřené  
    dne 20. 5.2015.  
    Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem sportoviště na koupališti KC Liščí pětka IČ: 22726926, 
    Ke Koupališti 0133, Vyžlovka na dobu jednoho roku od 1. 6.2016 s nájemným 1,- Kč. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
6. Darovací smlouva- starosta seznámil ZO s návrhem darovací smlouvy mezi obcí a p. ******, 
    jmenovaný obci daruje pozemek č.p. 330/142 o výměře 162 m²  v k.ú. Vyžlovka. Dále uvedl, že  
    jedná s p. ****** o příspěvku obci na řešení komunálních problémů. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí a p. ******, smlouva je 

přílohou zápisu. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh starosty, aby výše příspěvku byla stanovena na základě  
    vynaložených nákladů obce na vybudování sítí v lokalitě Na Splachu. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
7. Dokončení kanalizace a intenzifikace ČOV-starosta podal zprávu o návrhu projektu firmy VIS  
    Hradec Králové na intenzifikaci ČOV, který by byl schůdný pro všechny dotčené orgány. 
    Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu starosty o dalším jednání o projektu intenzifikace ČOV. 
    Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
8. Rozpočtové opatření- účetní vysvětlila nutnost provést rozpočtové opatření, upravit některé  
     kapitoly rozpočtu.  
     Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5 dle přílohy zápisu. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
9. Závěrečný účet obce Vyžlovka za r. 2015-návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce  
     úřadu v zákonné lhůtě nejméně 15 dnů. Námitky nebyly žádné. ZO tento návrh projednalo a  
     nemá k němu výhrad. 
     Návrh usnesení: ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce Vyžlovka za r. 2015 spolu se  
     zprávou o přezkoumání hospodaření obce za r.2015 a  schvaluje  celoroční hospodaření   
     obce a závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad. 
     Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
10. Různé-p. Šafář hovořil o skládce biologického odpadu v ulici v Březinkách – Louka, je nutné toto  
      řešit upozorněním na možnost uložení tohoto odpadu na dvoře obecního úřadu nebo přímo  
      v lokalitě v Březinkách.  Pí Pečenková hovořila o cestě na hřbitov, která stále není uvedena do  
      původního stavu. I toto bude řešeno s majitelem přilehlé drůbežárny. 
 
      Starosta ukončil schůzi ve 20.50 hodin. 
 
      Zapsala:  Eva Pačesová dne 30. 5.2016. 
 
       Ověřovatelé: Ing. R. Vondrovic………………………… 
 
 
     Ing. I. Šafář…………………………………… 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
          starosta obce 


