
Zápis č.11 ze zasedání zastupitelstva obce Vyžlovka dne 8.6.2016. 
 
Přítomni: Ing. J. Pelikán, Ph.D., MUDr. J. Pečenková, Ing. R. Vondrovic, Z. Morávek, Ing. I. Šafář,  
                     M. Vilinger, M. Voráč, 
Omluveni:  L. Strnadová 
Hosté: p. Fajgara 
Program jednání:  
1. Program a ověřovatelé 
2. Kontrola minulého zápisu 
3. Odpady 
4. Úsekové měření rychlosti 
5. Nájem nebytových prostor OÚ 
6. MAS Říčansko 
7. Dotace OPŽP 
8. Rozvojové prostory obce 
9. Kulturní akce 
10. Různé 
 
1. Program a ověřovatelé- ZO schvaluje program schůze dne 8. 6.2016. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje program jednání dne 8. 6.2016. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
    Ověřovatelé:  návrh- MUDr. J. Pečenková, M. Voráč.     
    Návrh usnesení: ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 11 dne 8. 6.2016 -  MUDr. J. Pečenkovou,  
    M. Voráče. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno 
 
2. Kontrola minulého zápisu- ZO nemá námitek. 
    Návrh usnesení: ZO schvaluje zápis č. 10 ze dne 25. 5.2016. 
    Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
 
3. Odpady-p. Morávek podal zprávu o tom, že dojde k nové aukci na svoz odpadu. Původní nebyla  
     dobře připravena. Vše by mělo být dokončeno do konce roku. Dále seznámil ZO s nabídkou firmy  
     Marius Pedersen, která nabízí obci nižší cenu za svoz bioodpadu. Je třeba tuto nabídku zvážit 
     a zjistit podrobnosti. 
     ZO bere na vědomí zprávu p. Morávka o zrušení aukce na svoz odpadu a přípravě 
     nové aukce. Dále bere na vědomí zprávu o nabídce ceny za svoz bioodpad od firmy Marius  
     Pedersen.    
 
4. Úsekové měření rychlosti-p. Fajgara uvedl prezentaci, vysvětlil, jak úsekové měření funguje, jeho 
     výhody, vyjmenoval služby, které by Říčany poskytovaly, zabezpečení dat, administraci, apod. 
     Cena za měsíc této služby je značná, více jak 50.000,- Kč.  
      ZO bere na vědomí zprávu a prezentaci uvažované služby Úsekové měření   
     rychlosti a ponechává si lhůtu na posouzení.  
 
5. Nájem nebytových prostor OÚ-záměr na pronájem byl vyvěšen na úřední desce po stanovenou  
     lhůtu 15 dnů, o pronájem požádala pí ****** za účelem cvičení rehabilitační jógy. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje pronájem nebytových prostor v 1. patře budovy obecního úřadu 
     tzv. „zasedací místnosti“ pí. ****** na dobu určitou od 1. 8.2016 do 30. 6.2017 s měsíčním 

nájemným 500,- Kč a s tím, že v případě rekonstrukce budovy bude smlouva ukončena. 
     Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Schváleno. 
6. MAS Říčansko-p. Vondrovic hovořil o problému MAS Říčansko s financováním provozu. 



    Proto žádají o finanční příspěvek.  ZO tuto žádost zváží. Další možnost je členství v jiné 
    MAS. 
    ZO bere na vědomí zprávu p. Vondrovice o žádosti MAS Říčansko o příspěvek na provoz. 
 
7. Dotace OPŽP-starosta podal zprávu o tom, že obec obdržela dotaci na výstavbu vodovodu 
     a kanalizace ve zbývajících částech obce, kromě oblasti Březinek, předmětem dotace není rovněž  
     intenzifikace ČOV.  
     ZO bere na vědomí zprávu starosty o obdržené dotaci z OPŽP na dostavbu  
     vodovodu a kanalizace v obci. 
 
8. Rozvojové prostory obce-starosta hovořil o tom, že je potřeba řešit prostory obce v souvislosti 
     se vzrůstajícím výstavbou a následným zvyšováním počtu obyvatel.  Obci chybí prostory pro  
     občanskou vybavenost. 
     ZO bere na vědomí zprávu starosty o potřebě řešení rozvojových prostor obce. 
     
9. Kulturní akce- pí Pačesová uvedla termíny některých akcí v druhé polovině roku. V září se  
     uskuteční zájezd na Zahradu Čech v Litoměřicích. Výstava na obecním úřadě proběhne 1. 10.2016. 
     Divadelní přestavení v Hotelu Praha bude 12. 11.2016. Senioři od 65 let budou mít dopravu na  
     Zahradu Čech a vstup na představení zdarma. 
     Návrh usnesení:  ZO schvaluje termíny akcí, které pořádá obec Vyžlovka v druhé polovině roku  
     2016.  
  
10. Různé- p. Šafář seznámil ZO s tím, že SK Vyžlovka opět nedostal dotaci na rekonstrukci zázemí 
      fotbalového hřiště. Možné řešení se nabízí, rekonstrukci rozdělit na menší úseky a rozdělit  
      financování na více etap.  
 
     Starosta ukončil schůzi ve 21.35 hodin. 
 
     Zapsala Eva Pačesová dne 11. 6.2016. 
 
 
    Ověřovatelé: MUDr. J. Pečenková……………………………………………..  
 
   
      M.Voráč………………………………………………………………….. 
 
 
 
     Ing. J. Pelikán Ph.D. 
       starosta obce 


