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Nejedná se o přepis jednotlivých formulací ze zasedání. Informace zde obsaže-
né jsou rozšířeny o komentáře a body se mohou prolínat s body z jiných zasedání.

Pravidelně bude zveřejňována tabulka, kde bude patrné jak který zastupitel hlasoval.
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ãíslo 2 — 5. 6. 2018
� Bod 1. Úãetní závûrka – zpráva o v˘-

sledku pfiezkoumání hospodafiení

� Bod 2 – Závûreãn˘ úãet

� Bod 4 - Zpráva finanãního v˘boru

� Bod 5 – Dodatek ã. 1 ke smlouvû
(Witero s.r.o. – sportovi‰tû)

� Bod 6 – Dodatek ã. 1 ke smlouvû
(Witero s.r.o. – M·)

� Bod 7 – Smlouva o vykonání pfiezkou-
mání hospodafiení Atlas Audit

� Bod 8  - Stanovení poãtu zastupitelÛ
na dal‰í volební období
Návrhová komise pfiedloÏila zastupitelÛm

obce Îádost Krajského úfiadu Stfiedoãeského
kraje ke stanovení poãtu ãlenÛ zastupitelstva
obce na dal‰í volební období (tj. 2018 - 2022).
Navrhováno je zachování stávajícího poãtu
ãlenÛ ZO, tj. 7 zastupitelÛ. Pan Hucek vznesl
návrh nav˘‰ení poãtu zastupitelÛ na 9, dle pa-
na ¤íhy a pana Macourka je to zbyteãné na-
v˘‰ení finanãních v˘dajÛ obcí a také není
moÏné sehnat dostateãn˘ poãet kvalifikova-
n˘ch a kvalitních zastupitelÛ. Usnesení:  NE-
P¤IJATO

� Bod 9 – Îádost o vykácení stromÛ
– areál LustTruck
Jednatelka firmy LUSTruck s.r.o. podala

Ïádost o povolení kácení vzrostl˘ch topolÛ
v areálu firmy. Na tyto stromy byl zpracován
dendrologick˘ posudek Ing. Ale‰em Rudlem,
dendrologem TV Facility Group, a.s.. Pfiedmû-
tem posouzení bylo 31 vzrostl˘ch topolÛ.
Vzhledem k funkãním i estetick˘m hodnotám
bylo doporuãeno odstranûní v‰ech posuzova-
n˘ch stromÛ s ãísly 1-26. ZároveÀ jako kom-
penzaci jejich ekologick˘ch hodnot doporuãu-
je uloÏit náhradní v˘sadbu (viz dendrologick˘
posudek) za kácené dfieviny s délkou následné
péãe 5 let.  Topol ã. 27, kter˘ je hodnotn˘m
stromem, doporuãil pan Rudl zachovat. Topo-
ly ã. 28-31 by bylo moÏné odstranit za pfied-
pokladu náhradní v˘sadby (doporuãení ná-
hradní v˘sadby viz dendrologick˘ posudek).

Zastupitelstvo obce souhlasí se závûry
dendrologického posudku, tedy s vykácením
dfievin v areálu firmy LUSTruck s.r.o., uvede-
n˘ch v dendrologickém posudku a poÏaduje
náhradní vysázení stromÛ dle posudku.

� Bod 10 – Pfiíkazní smlouva st. dozor –
Kanalizace Pod Hájem – Ing. Nedbal

� Bod 11 – Pfiíkazní smlouva
administrace v˘bûrov˘ch fiízení

� Bod 12 – Zámûr odprodeje ãásti
pozemkÛ 200/184, 200/30 a 200/185
Obãan obce Pfiezletice podal Ïádost o od-

koupení pozemkÛ p. ã. 200/475 oddûleného
od  p. ã. 200/184, 200/30 a 200/185 a p. ã.
200/474 oddûleného od p. ã. 200/185 v‰e v k.
ú. Pfiezletice o celkové v˘mûfie 80 m2. 

Zastupitelstvo souhlasí se zámûrem prode-
je pozemkÛ p. ã. 200/475 a p. ã. 200/474 v k.
ú. Pfiezletice a povûfiuje starostu obce k vyvû-
‰ení zámûru k odprodeji pozemkÛ na úfiední
desku. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo
pozemky neprodat. 

� Bod 13 – V¤ na zhotovitele
PD Sportovi‰tû
Návrhová komise pfiedloÏila studii PD

Sportovi‰tû. Pro zahájení akce je potfieba vy-
hlásit v˘bûrové fiízení na zhotovitele PD Spor-
tovi‰tû. V˘bûrové fiízení zaji‰Èuje firma Wite-
ro s.r.o.

Zastupitelstvo obce souhlasí s vypsáním
v˘bûrového fiízení na zhotovitele PD Sporto-
vi‰tû.

� Bod 14 – Oprava místních komunikací
Na základû pfiedchozího zastupitelstva bylo

jednáno s KSÚS, které se tímto zpÛsobem
oprav nezab˘vá, nicménû technologii shledala
jako moÏnou variantu. Návrhová komise opût
pfiedloÏila cenovou nabídku pro obec Pfiezleti-
ce od firmy Nadler Silniãní technologie na
opravu trhlin a v˘tlukÛ v obci. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s v˘bûrem fir-
my Nadler Silniãní technologie k opravû míst-
ních komunikací v maximální ãástce 50.000,-
Kã/celek + DPH a povûfiuje starostu obce
k dal‰ímu jednání. Na základû vyhodnocení
pfiistoupí zastupitelstvo k pfiípadné dal‰í ob-
jednávce.

� Bod 15 – ¤ád ohla‰ovny poÏáru

� Bod 16 – Pfiíspûvek obce na akci
Pfiezletická trefa do ãerného
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím nein-

vestiãní dotace na akci „Pfiezletická trefa do
ãerného“ a to v celkové v˘‰i 7 000 Kã, sou-
hlasí s uzavfiením Vefiejnoprávní smlouvy
o poskytnutí neinvestiãní dotace z rozpoãtu
obce Pfiezletice a povûfiuje starostu obce pfií-
pravou a podpisem smlouvy.

� Bod 17 - Projekt oprav
místní komunikace
Návrhová komise pfiedloÏila zastupitelÛm

obce cenovou nabídku na zpracování projek-
tové dokumentace rekonstrukce ulice Akátové

a Jifiinkové v Pfiezleticích. Byly dodány 2 na-
bídky a to od firmy CR PROJECT s.r.o. a PK
FLORA s.r.o. Vzhledem k niÏ‰ím cenám fir-
my CR PROJECT s.r.o. návrhová komise do-
poruãuje k vyhotovení projektové dokumenta-
ce rekonstrukce ulice Akátové a Jifiinkové
právû tuto firmu.

Zastupitelstvo souhlasí s v˘bûrem firmy
CR PROJECT s.r.o. k vyhotovení projektové
dokumentace rekonstrukce ulice Akátové a Ji-
fiinkové v Pfiezleticích a povûfiuje starostu ob-
ce k dal‰ímu jednání s firmou.

� Bod 18 – Pfiíspûvek na podporu
Linky bezpeãí
Návrhová komise pfiedloÏila zastupitelÛm

obce Îádost o podporu Linky bezpeãí, z.s.
Zástupci Linky bezpeãí Ïádají o pfiíspûvek na
provoz v roce 2018 v celkové v˘‰i 7 500 Kã.

Zastupitelstvo nesouhlasí s poskytnutím
pfiíspûvku na provoz Linky bezpeãí, z.s.; na
toto by mûl pfiispívat stát.

� Bod 19 - Pfiíspûvek obce Jezdecké
spoleãnosti Ctûnice na údrÏbu aleje
Návrhová komise pfiedloÏila Îádost Jez-

decké spoleãnosti Ctûnice o pfiíspûvek na
údrÏbu vefiejné zelenû ve ctûnické aleji ve-
doucí od zámeckého areálu Ctûnice k silnici
âakovická. Doposud Jezdecká spoleãnost
Ctûnice financovala a udrÏovala tuto alej na
vlastní náklady, nyní by bylo potfieba zajistit
profesionálnûj‰í zahradnickou v˘pomoc,
a proto Ïádají obec k poskytnutí pfiíspûvku na
údrÏbu v celkové v˘‰i 20 000 Kã. 

Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím nein-
vestiãní dotace na údrÏbu aleje a to v celkové
v˘‰i 20 000 Kã, souhlasí s uzavfiením Vefiej-
noprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiãní
dotace z rozpoãtu obce Pfiezletice a povûfiuje
starostu obce pfiípravou a podpisem smlouvy.

� Bod 20 - Smlouva o vûcné bfiemeno
GasNet v lokalitû Nohavice
Návrhová komise pfiedloÏila Návrh smlou-

vy o vûcné bfiemeno pro spoleãnost GasNet
s.r.o. v lokalitû Nohavice. Jedná se o stan-
dardnû fie‰ená vûcná bfiemena provozovatelÛ
inÏen˘rsk˘ch sítí. 

Zastupitelstvo souhlasí s uzavfiením Smlou-
vy o vûcné bfiemeno pro spoleãnost GasNet
s.r.o. v lokalitû Nohavice a povûfiuje starostu
podpisem smlouvy.

� Bod 21 - Smlouva o vûcné bfiemeno
âEZ p. Citron
Návrhová komise pfiedloÏila Návrh smlou-

vy budoucí o zfiízení vûcného bfiemene – slu-
Ïebnosti pro stavbu kNN ãk. 431/210, 209,
Ing. Citron. V dané lokalitû dojde k následu-
jícím ãinnostem: nové zemní kabelové vedení

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
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VáÏení
spoluobãané,
srdeãnû vás zdravím jako
tradiãnû na úvod ãtení
dal‰ího ãísla pfiezletické-
ho obãasníku. Pfiedem
bych Vám chtûl podûko-
vat za to, Ïe jste nám sv˘-
mi hlasy v fiíjnov˘ch vol-
bách dali dÛvûru do dal-
‰ího volebního období
a doufám, Ïe Vám ji budeme moci
splatit svou poctivou prací pro dal‰í
rozvoj obce.

Samozfiejmû bych Vám také rád
sdûlil nové skuteãnosti z dûní v na‰í
obci i to, co plánujeme v brzké bu-
doucnosti.

V nejbliÏ‰ích t˘dnech zaãne revita-
lizace vodní nádrÏe a úprava jejího
okolí, tak aby vzniklo dÛstojné rekre-
aãní místo pro sportovnû relaxaãní
aktivity obãanÛ obce. Na tuto akci
byla získána dotace z fondÛ Stfiedo-
ãeského kraje pro obnovu vodohos-
podáfiské infrastruktury.

Rekonstrukce po‰kozeného mÛst-
ku v ulici Vinofiská je fázi projedná-
vání dotãen˘mi orgány. Jakmile bu-
dou ve‰keré dokumenty, které nafii-
zuje legislativa vyfiízeny, pfiistoupí
Krajská správa a údrÏba komunikací

k urychlené opravû po‰ko-
zeného mÛstku, tak aby se
na tuto trasu opût mohla
vrátit autobusová linka 302.

V˘stavba svazkové ‰koly
je v zásadû kompletnû pfii-
pravena a nyní se ãeká na
schválení pfiedloÏené doku-
mentace expertním t˘mem
Ministerstva ‰kolství, mlá-
deÏe a tûlov˘chovy. Násled-
nû bude soutûÏen zhotovitel
a k poãátku v˘stavby by

mûlo dojít v druhé polovinû tohoto
roku. Tak si v‰ichni drÏme palce, aby
v‰e dobfie dopadlo.

Do konce února byla také stano-
vena lhÛta pro podání Ïádostí o do-
tace na rekonstrukci sportovi‰tû
u rybníka, obnovu a rekonstrukci
místních komunikací Akátová a Ji-
fiinková. Ve‰kerou potfiebnou doku-
mentaci máme k dispozici, takÏe pev-
nû doufáme, Ïe budeme pfii získání
jednotliv˘ch dotaãních titulÛ stejnû
úspû‰ní jako v minulosti.

V prÛbûhu jara jsou naplánované
jako kaÏd˘ rok rÛzné vefiejné, kultur-
ní akce jako dûtsk˘ karneval, pálení
ãarodûjnic, setkání seniorÛ a dal‰í.
Novinkou leto‰ního roku je uspofiá-
dání 1. Pfiezletického plesu v prosto-
rách Hoffmanova dvora ve Vinofii.
Tuto akci pfiipravují s podporou obce

místní obãané a tímto bych jim v‰em
chtûl za tuto aktivitu podûkovat.

Termíny v‰ech plánovan˘ch akcí
najdete na webov˘ch stránkách ob-
ce, na obecním facebooku a novû
i aplikaci „âeská obec“, která fun-
guje na mobilních zafiízeních. BliÏ‰í
informace k v‰em plánovan˘m ak-
cím samozfiejmû najdete v pfiedstihu
na uveden˘ch místech nebo také ve
vefiejn˘ch v˘vûskách v jednotliv˘ch
lokalitách obce.

VyuÏívám je‰tû jednou pfiíleÏitos-
ti a chtûl bych vyzvat v‰echny obãa-
ny, aby nekrmili nutrie, které se vy-
skytují na Ctûnickém potoce. Jedná
se endemick˘, invazivní
druh, kter˘ mÛÏe pfiená-
‰et nebezpeãné choroby
a sv˘m pÛsobením v˘-
znamnû po‰kozovat Ïi-
votní prostfiedí a maje-
tek obãanÛ i obce.

Závûrem jako vÏdy pfieji
v‰em spoluobãanÛm krásné
a klidné proÏití jara a nad-
cházejícího léta. Jako vÏdy
pfiipomínám je‰tû na‰e mot-
to „Pfiezletice jsou ná‰ do-
mov“. Udûlejme tedy v‰ichni
maximum proto, aby se nám
zde spoleãnû dobfie Ïilo.

Tomá‰ ¤íha – starosta obce

SLOVO STAROSTY

Představení nových zastupitelů

� Mgr. Jitka Zelenková (PfiezleÈáci)
Narodila se v Brnû. Po dokonãení gymnázia ode‰la studovat a ná-

slednû pracovat do Prahy. V souãasné dobû studuje ãtvrt˘m rokem prá-
vo a právní vûdu na PF UK. Po absolutoriu by se chtûla vûnovat ad-
vokátní praxi se zamûfiením na obãanské právo.

V Pfiezleticích Ïije od roku 2011 s partnerem, dvûma dcerami
a kfieãkem. Ve volném ãase ráda ãte, sportuje (lyÏování, turistika, ko-
lo), jezdí s rodinou na v˘lety, s oblibou vafií a peãe.

� Ing. Arch. Bfietislav Luke‰ (PfiezleÈáci)
V Pfiezleticích Ïije od roku 1991 s manÏelkou, jejíÏ rodina zde má

kofieny více neÏ 100 let. Jako architekt se podílí na tvorbû Ïivotního
prostfiedí v rÛzn˘ch místech republiky. PovaÏuje za svou profesní po-
vinnost pfiispût sv˘mi znalostmi a vûdomostmi i v místû, kde Ïije a to

jak pfii rozvoji konceptu obce, tak pfii plnûní dílãích konkrétních úko-
lÛ. Za svÛj hlavní úkol povaÏuje sestavení dlouhodobého strategické-
ho a rozvojového plánu obce. Ve volném ãase s nad‰ením cestuje.

� Ing. Cyril Neumann (ODS)
Publicista, pedagog na âZU a ‰éf jezdecké ‰koly ve Ctûnicích jiÏ od

roku 1998 - práci s jezdeckou mládeÏí nepfietrÏitû vykonává jiÏ od ro-
ku 1984. Koním a jezdectví zasvûtil cel˘ svÛj Ïivot. Ve volném ãase
pomáhá pfiírodû sbûrem odpadkÛ, kter˘ je podle nûj stále nekonãící
prací. Jako zastupitel se bude snaÏit, aby byly dÛslednûji dodrÏovány
pÛvodní stavební studie a kapacity zástavby územního plánu nebyly
maximálnû navy‰ovány.

� Ing. Lenka Bulová (ODS)
Do uzávûrky nedodány podklady.

Volby jsou za námi a v zastupitelstvu obce Přezletice se
objevily čtyři nové tváře, tak něco málo o nich.
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smlouvy, uspofiádala firma Witero, která ná-
slednû pfiedloÏila zastupitelstvu obce Protokol
o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze
dne 23. 7. 2018. Nabídku pfiedloÏili 2 zájem-
ci – firma TRE-BON INÎEN¯RING s.r.o.
a firma VORTEX22 s.r.o.. Vítûzn˘m úãastní-
kem v˘bûrového fiízení je firma TRE-BON
INÎEN¯RING s.r.o. sídlem Bûlehradská
858/23, Praha 2 s nabídkovou cenou
810.000,- Kã a dobou realizace ãásti 1 – 100
kalendáfiních dní. Hodnotící komise doporu-
ãuje uzavfiít Smlouvu o dílo s touto firmou.

Zastupitelstvo souhlasí s v˘bûrem dodava-
tele TRE-BON INÎEN¯RING s.r.o. a povû-
fiuje starostu obce k uzavfiení Smlouvy o dílo.

� Bod 2 – V˘bûr zhotovitele
revitalizace rybníka
V˘bûrové fiízení, na základû dfiíve uzavfiené

smlouvy, uspofiádala firma Witero, která ná-
slednû pfiedloÏila zastupitelstvu obce Zprávu
z posouzení a hodnocení nabídek z 2. jedná-
ní. Nabídku pfiedloÏilo 6 zájemcÛ. Vítûzn˘m
úãastníkem v˘bûrového fiízení je nabídka do-
davatele VPK SUCH¯ S.R.O., sídlem Ko-
menského námûstí 12, Zásmuky s celkovou
nabídkovou cenou 3 630 818,29 Kã bez DPH
a dobou realizace 60 kalendáfiních dní.

Hodnotící komise tímto doporuãuje uzavfiít
Smlouvu o dílo s vítûzn˘m úãastníkem.

Zastupitelstvo souhlasí s v˘bûrem dodava-
tele a povûfiuje starostu obce k uzavfiení
Smlouvy o dílo.

� Bod 3 - Rekonstrukce
kanceláfií obecního úfiadu
Vzhledem ke stavu souãasn˘ch prostor

a v návaznosti zákona o GDPR je potfieba
upravit stávající prostory kanceláfií obecního
úfiadu Pfiezletice tak, aby vyhovovaly souãas-
n˘m potfiebám. S potfiebami o úpravu prostor
bylo osloveno Designérské studio Andy De-
sign, které po pfiipomínkování dodalo koneã-
nou verzi návrhu rekonstrukce kanceláfií
obecního úfiadu.  

Zastupitelstvo obce Pfiezletice souhlasí
s návrhem rekonstrukce kanceláfií a povûfiuje
starostu zaji‰tûním poptávkového fiízení.

� Bod 4 – Odprodej ãásti pozemku
p.ã. 196/7
Îádost o zarovnání pozemku (dle nákresu

v podkladech pro zasedání zastupitelstva) byl
pfiedloÏen pí Karolínou Sucháãkovou, bytem
Cukrovarská 46, Pfiezletice. P. Luke‰ a p. ¤í-
ha nesouhlasí se zarovnáním dle nákresu, ale
upravením zarovnání do urãit˘ch bodÛ – za-
konãeno hranicí bodem 60/1 a bodem 196/10
na hranici pozemku. P. Luke‰ poÏaduje za-
chování ‰ífie pfiíjezdové komunikace.

Zastupitelstvo obce Pfiezletice souhlasí se
zarovnáním s úpravou podle B. Luke‰e.

� Bod 5 - V˘bûrové fiízení
zahrada M· Pfiezletice
Vzhledem k získané dotaci na úpravu za-

hrady M· je tfieba zajistit v˘bûr dodavatele
zahradnick˘ch úprav. Vzhledem k dobré zku-
‰enosti s administrátorem V¤ je vhodné zaji-
stit v˘bûrové fiízení firmou Witero. 

Zastupitelstvo obce Pfiezletice souhlasí

s vypsáním V¤ na dodavatele úprav zahrady
M· Pfiezletice prostfiednictvím firmy Witero
za cenu 25 000 Kã + DPH a povûfiuje starostu
k zaji‰tûní potfiebn˘ch úkonÛ. 

� Bod 6 – Îádost o zmûnu uÏívání
stavby LUSTruck, s.r.o.
Firma LUSTruck s.r.o. jiÏ na pfiedchozím

zasedání zastupitelstva podala Îádost o zmû-
nu uÏívání stavby z v˘robny plastov˘ch v˘-
robkÛ na provozovnu firmy. Panem starostou
byla vyslovena obava o zátûÏi vysokého pro-
vozu nákladních vozÛ v obci, a proto byl vy-
Ïádán Zámûr a princip firmy LUSTruck s.r.o.

Zámûr byl dodán 20. 7. 2018. Firma má zá-
jem postupnû objekt kompletnû vnitfinû i ven-
kovnû zrekonstruovat. Jednatelé LUSTrucku
plánují zfiídit a vybavit v areálu autodílnu pro
servis vlastních i jin˘ch vozÛ. 

Zastupitelstvo obce Pfiezletice nesouhlasí
se zmûnou uÏívání areálu LUSTruck dle pfii-
loÏeného podnikatelského zámûru pro nedo-
stateãnou dokumentaci a poÏaduje jeho dopl-
nûní o dopravní studii a schválení PâR.

� Bod 7 – Îádost o odkoupení ãásti
pozemku 421/8 v k. ú. Pfiezletice
P. Korbel podal Îádost o odkoupení ãásti

pozemku 421/8 v k. ú. Pfiezletice z dÛvodu
roz‰ífiení zahrady v ulici Jilmová. Na pozem-
ku je zfiízeno vûcné bfiemeno firmy âEZ – tra-
fostanice. Pfii kontrole letecké mapy bylo zá-
roveÀ zji‰tûno zaplocení pozemku p. ã.
421/29 v k. ú. Pfiezletice v majetku obce
a proto Obec vyvûsí zámûr prodeje pozemku
p. ã. 421/29 v k. ú. Pfiezletice.

Zastupitelstvo souhlasí se zámûrem prode-
je ãásti pozemku p. ã. 421/8 v k. ú. Pfiezleti-
ce za podmínky odkupu celé ãásti pozemku
(ve tvaru L) od hranice uliãní ãáry ulice Jil-
mová k hraniãní ãáfie VeleÀská v majetku
obce a povûfiuje starostu obce vyvû‰ením zá-
mûru na úfiední desku obce. Minimální poÏa-
dovaná cena je 500 Kã/m2, obec si vyhrazu-
je právo pozemek neprodat. Zastupitelstvo
dále souhlasí se zámûrem prodeje pozemku
p. ã. 421/29 v k. ú. Pfiezletice a v majetku
obce a povûfiuje starostu obce vyvû‰ením zá-
mûru na úfiední desku obce. Minimální poÏa-
dovaná cena je 500 Kã/m2, obec si vyhrazu-
je právo pozemek neprodat.

� Bod 8 - Îádost o pfiíspûvek
na terénní sluÏby rané péãe
Nezisková organizace Eda poÏádala obec

Pfiezletice o pfiíspûvek na ãinnost terénní sluÏ-
by rané péãe. Tato péãe je poskytována rodi-
nám, které vychovávají dítû do 7 let se zrako-
v˘m nebo kombinovan˘m postiÏením. SluÏba
je zamûfiená na podporu rodiny a podporu v˘-
voje rodiny s ohledem na jeho specifické po-
tfieby. PrÛmûrné náklady na tuto péãi ãiní na
jednoho klienta 47 000 Kã. PfiestoÏe je sluÏba
dle zákona poskytována zdarma, poÏaduje
Stfiedoãesk˘ kraj vícezdrojové financování.
Spoleãnost Eda získala 78 % z kraje a jin˘ch
zdrojÛ, stále v‰ak potfiebuje doplnit 17 % roz-
poãtu, tj. 7 990 Kã. Tento pfiíspûvek umoÏní
zafinancovat potfieby nákladÛ klienta s trva-
l˘m bydli‰tûm v obci Pfiezletice.

Zastupitelstvo souhlasí s jednorázov˘m po-

skytnutím dotace ve v˘‰i 7 990 Kã a povûfiu-
je starostu k podpisu Vefiejnoprávní smlouvy.

� Bod 9 – Prodej pozemku 200/475,
200/474 v k.ú. Pfiezletice
Zámûr prodeje byl fiádnû vyvû‰en na úfiední

desce. Ve lhÛtû pro podávání nabídek, byla do-
ruãena jediná nabídka ve dvou obálkách – na
kaÏd˘ pozemek zvlá‰È a to 18. 6. 2018. Staros-
ta obce pfiedloÏil ZO zapeãetûné obálky a pfii-
stoupil k jejich otevfiení. První nabídka byla
pfiedloÏena pí Adélou Heinschovou na poze-
mek 200/475 o v˘mûfie 68 m2; nabízená cena
za 1 m2 je 500 Kã. Druhá nabídka byla pfied-
loÏena pí Vendulou Mesnerovou na pozemek
200/474 o v˘mûfie 12 m2; nabízená cena za 1
m2 je 500 Kã. Paní Mesnerová pfiidala v na-
bídce zájem o koupi pozemku p. ã. 200/188.

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozem-
ku p. ã. 200/474 a pozemku p. ã. 200/475, oba
v k.ú. Pfiezletice za cenu 500 Kã/m2 a povû-
fiuje starostu obce podpisem smlouvy. Zastu-
pitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozem-
ku p. ã. 200/188 z dÛvodu zahrnutí do vefiej-
ného prostranství a navazujícího sportovi‰tû. 

� Bod 10 – Prodej pozemku 427/3
v k.ú. Pfiezletice
Zámûr prodeje byl fiádnû vyvû‰en na úfied-

ní desce. Ve lhÛtû pro podávání nabídek byla
doruãena jediná nabídka a to 25. 6. 2018. Sta-
rosta obce pfiedloÏil ZO zapeãetûnou obálku
a pfiistoupil k jejímu otevfiení. Nabídka byla
pfiedloÏena p. Kubelkou. Nabízená cena za
1 m2 je 500,- Kã. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem
pozemku p. ã. 427/3 v k.ú. Pfiezletice za cenu
500 Kã/m2 a povûfiuje starostu obce podpisem
smlouvy.

� Bod 11 – Prodej pozemku 427/12
v k.ú. Pfiezletice
Zámûr prodeje byl fiádnû vyvû‰en na úfied-

ní desce. Ve lhÛtû pro podávání nabídek, by-
la doruãena jediná nabídka a to 25. 6. 2018.
Starosta obce pfiedloÏil ZO zapeãetûnou obál-
ku a pfiistoupil k jejímu otevfiení. Nabídka by-
la pfiedloÏena pí Kubelkovou. Nabízená cena
za 1 m2 je 500,- Kã. Pozemek p.ã. 427/12
o v˘mûfie 88 m2 za cenu 44.000 Kã.

Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem
pozemku p.ã. 427/12 v k.ú. Pfiezletice za cenu
44 000 Kã a povûfiuje starostu obce podpisem
smlouvy.

� Bod 12 – V˘bûrové fiízení – chodníky,
zeleÀ, kontejnery – Ka‰tanová ul.
Ka‰tanová ulice má dlouhodobû nedokon-

ãené chodníky a parkovací stání u M· Pfiezle-
tice. Zastupitelstvo rozhodlo o doprojektování
podzemních kontejnerÛ v lokalitû. Nyní do-
chází k revizi a zpfiesnûní pÛvodního projek-
tu, bude vytvofien rozpoãet a tím je moÏné za-
hájit V¤ na celou akci. Pfiedpokládá se, Ïe
obec bude stavbu realizovat z vlastních zdro-
jÛ a to z dÛvodu dlouhodobé neexistence do-
taãních titulÛ. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vypsáním
V¤ na dodavatele stavby chodníkÛ, parkova-
cích stání, zelenû a podzemních kontejnerÛ
v Ka‰tanové ulici prostfiednictvím firmy Wi-
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NN a nová pojistková skfiíÀ SS200. Ve‰keré
dotãené povrchy budou uvedeny do pÛvodní-
ho stavu.

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavfiením
Smlouvy budoucí o zfiízení vûcného bfiemene
– sluÏebnosti za podmínky zmûny umístûní
rozvodné skfiínû na pozemek stavebníka a re-
alizaci pfiíãného podvrtu a povûfiuje starostu
obce podpisem smlouvy pro stavbu kNN ãk.
431/210, 209, Ing. Citron.

� Bod 22 - Zadání Územní studie
lokalita A
Návrhová komise pfiedloÏila nabídku vy-

tvofiení územní studie pro lokalitu A, Bílá
vrátka, Pfiezletice. Náklady s vyhotovením
poÏadované studie, v odhadované hodnotû
100.000,- Kã se zavázala v plné v˘‰i pfievzít
firma Mahindrion Real, a.s., Ïádné náklady
ani závazky tím obci Pfiezletice nevzniknou,
av‰ak majitelem studie bude obec Pfiezletice. 

Zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s §
30 zákona ã. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním fiádu, v platném znûní
(stavební zákon) o pofiízení zmûny Územní
studie: Lokalita A – Bílá Vrátka – Ke Ctûni-
cím. Zastupitelstvo obce Pfiezletice bere na
vûdomí zadání Územní studie: Lokalita A –
Bílá Vrátka – Ke Ctûnicím.

� Bod 23 - Smlouva o zfiízení
zástavních práv poz. 431/81 a 82

� Bod 24 - Dodatek k licenãní
smlouvû – Triada spol. s r.o.

� Bod 25 - Smûna ãásti poz. 529/10
za ãást poz. 6 
Zámûr prodeje byl fiádnû vyvû‰en na úfied-

ní desce. Pozemek je oddûlen nov˘m geome-
trick˘m plánem. 

Zastupitelstvo obce souhlasí se smûnou po-
zemku p. ã. 529/15 novû oddûleného od p. ã.
529/10 v k. ú. Pfiezletice v majetku obce za
ãást pozemku p. ã. 611 a p. ã. 612 novû od-
dûlené od p. ã. 6 a povûfiuje starostu obce za-
ji‰tûním potfiebn˘ch úkonÛ.

� Bod 26 - Prodej pozemku 200/18
Zámûr prodeje byl fiádnû vyvû‰en na úfied-

ní desce. Ve lhÛtû pro podávání nabídek, by-
la doruãena jediná nabídka a to 12. 3. 2018.
Starosta obce pfiedloÏil ZO zapeãetûnou obál-
ku a pfiistoupil k jejímu otevfiení. Nabídka by-
la pfiedloÏena pí BroÏovou a p. BroÏem, nabí-
zená cena za 1 m2 je 500 Kã. 

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem po-
zemku p.ã. 200/18 v k.ú. Pfiezletice o v˘mûfie
64 m2 za celkovou cenu 32 000 Kã a povûfiu-
je starostu obce podpisem smlouvy.

� Bod 27 - Dodatek ã. 4 Ropid – bus 396
Návrhová komise pfiedloÏila zastupitelstvu

obce Dodatek ã. 4 ke smlouvû o závazku ve-
fiejné sluÏby ve vefiejné linkové dopravû
v systému PID na období 7. 4. 2015 - 6. 4.
2025 (linka ã. 396), kter˘ upravuje v˘‰i mû-
síãních záloh (k nav˘‰ení dochází z dÛvodu
inflace).

Zastupitelstvo souhlasí s Dodatkem ã. 4 ke
smlouvû o závazku vefiejné sluÏby ve vefiejné
linkové dopravû v systému PID na období 7.

4. 2015-6. 4. 2025 (linka ã. 396) a povûfiuje
starostu obce jeho podpisem.

� Bod 28 - Plánovací smlouva
poz. 66/5, 66/6 a okolí 
Jedná se o plánovací smlouvu na pozemky

podél Vrbového potoka v ulici Potoãní. De-
veloper si vybuduje komunikace na vlastních
pozemcích, obci bude pfievedeno pfiemostûní
k pozemkÛm. Developer vykoupil pozemek
podél potoka od Vinofiské ulice aÏ k plánova-
né v˘stavbû, ten bude, dle smlouvy, zdarma
pfieveden do majetku obce. Tím bude develo-
perovi sníÏen standardní poplatek za pfiipoje-
ní na kanalizaci.

Zastupitelstvo souhlasí s uzavfiením Pláno-
vací smlouva poz. 66/5, 66/6 a okolí a povû-
fiuje starostu obce podpisem.

� Bod 29 - Bezúplatn˘ pfievod
ãásti poz. 506
Návrhová komise pfiedloÏila Návrh darova-

cí smlouvy na ãást pozemku p. ã. 506 v k. ú.
Pfiezletice. Jedná se o ãást pozemku silnice
u autobusové zastávky v ulici Vinofiská smû-
rem na Prahu. Návrhová komise doporuãuje
darovan˘ pozemek pfiijmout.

Zastupitelstvo souhlasí s pfiijetím pozemku
p.ã. 506 v k.ú. Pfiezletice a povûfiuje starostu
obce k podpisu Darovací smlouvy. 

� Bod 30 - Návrh k projednání
– odkoupení ãásti poz. 243/3
Návrhová komise pfiedloÏila zastupitelstvu

obce návrh k projednání o odkoupení ãásti
pozemku p. ã. 243/3 v k. ú. Pfiezletice (cca 70
m2), kter˘ se nachází pod obecní komunikací
ulice Ka‰tanová. Návrh podali 4 spoluvlastní-
ci daného pozemku.

Zastupitelstvo souhlasí s odkupem ãásti po-
zemku p. ã. 243/3 v k. ú. Pfiezletice za cenu
15,86 za m2.

� Bod 31 - Odkoupení ãásti
chodníku 515/1
Návrhová komise pfiedloÏila zastupitelstvu

obce návrh na odkoupení ãásti pozemku p. ã.
515/1 o celkové v˘mûfie 22 m2. 

Zastupitelstvo souhlasí s odkupem ãásti po-
zemku p. ã. 515/1 v k. ú. Pfiezletice za cenu
15,86 za m2.

� Bod 32 - Smlouva o zpracování
osobních údajÛ k produktÛm
a sluÏbám s licenãním ãíslem 01541
- Triada spol. s .r.o.

� Bod 33 - Smlouva o zfiízení
vûcného bfiemene – sluÏebnosti
– âEZ Distribuce, a.s. 

� Bod 34 - Îádost provozovatele
Potravin na statku o sníÏení nájmu
Návrhová komise Îádost o sníÏení nájmu

v nebytovém prostoru Potraviny na statku.
PoÏadované je sníÏení nájmu ze stávajících
7.000,- Kã na 4.000 – 5.000,- Kã z dÛvodu
mal˘ch trÏeb. 

Zastupitelstvo obce souhlasí se sníÏením
nájmu v nebytovém prostoru Potraviny na
statku na 4.000,- Kã/mûsíc a povûfiuje staro-
stu vytvofiením a podepsáním Dodatku ke
smlouvû. 

� Bod 35 – Dohoda o zmûnû vefiejnopráv-
ní smlouvy – zaji‰Èování v˘konu pfiene-
sené pÛsobnosti ve vûcech pfiestupkÛ

� Bod 36 - Souhlas s projektem vysoko-
rychlostní sítû od firmy T-Mobile 
Informace o projektu byla fie‰ena na FB ob-

ce a na internetov˘ch stránkách obce. Projekt
by mûl b˘t hotov˘ 03-04/2019, zasíÈované bu-
dou v‰echny komunikace v obci, v první fázi
bude moÏné se pfiipojit zcela zdarma. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním
optické sítû firmou T-Mobile v celé zastavûné
oblasti Pfiezletic (definované pfiílohou). Dále sta-
novuje cenu za zfiízení práv sluÏebnosti (vûcné
bfiemeno) na 1 Kã/bm na v‰ech dotãen˘ch po-
zemcích v majetku nebo svûfiené správû obce
Pfiezletice a cenu za zábor prostranství 1 Kã/m2
na v‰ech dotãen˘ch pozemcích v majetku nebo
svûfiené správû obce Pfiezletice. 

� Bod 37 – Îádost o odkoupení
pozemku p. ã. 427/12 v k. ú. Pfiezletice
a 427/3 v k.ú. Pfiezletice
Návrhová komise pfiedloÏila zastupitelstvu

obce Îádost o odkoupení pozemku p. ã.
427/12 v k.ú. Pfiezletice, kter˘ vznikl oddûle-
ním od pÛvodního pozemku p. ã. 427/1 dle
nového geometrického plánu a pozemku p. ã.
427/3 v k. ú. Pfiezletice.

Zastupitelstvo souhlasí se zámûrem na pro-
dej pozemkÛ p. ã. 427/12 a p. ã. 427/3 v k. ú.
Pfiezletice a povûfiuje starostu obce vyvû‰ením
zámûru. Cena za 1 m2 bude ãinit min. 500
Kã. ZO si vyhrazuje právo pozemek neprodat.

� Bod 38 – Dodatek ã. 4 ke smlouvû o dí-
lo ã. S-3477/DOP/2014 na akci Zaji‰tûní
projektové dokumentace na akci
III/2444 a III/0105a Pfiezletice, prÛtah

� Bod 39 - Smlouva
o centralizovaném zadávání
Návrhová komise pfiedloÏila Smlouvu

o centralizovaném zadávání – smlouva fie‰í
centralizované zadávání vefiejné zakázky, je-
jich pfiedmûtem jsou dodávky energie na ko-
moditních burzách, ve spolupráci s dal‰ími 8
obcemi. Zaji‰Èuje obec ·estajovice. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavfiením
Smlouvy o centralizovaném zadávání a povû-
fiuje starostu obce podpisem smlouvy.

� Bod 40 – Vybudování dûtského
hfii‰tû v ulici Pod Hfiebenem
Obãané Pfiezletic podali Ïádost o vybudo-

vání dûtského hfii‰tû v ulici Pod Hfiebenem.
Z obecních financí je moÏné uvolnit ãástku
500 000 Kã. 

Zastupitelstvo souhlasí se zfiízením dûtské-
ho hfii‰tû na pozemku 243/75 a povûfiuje sta-
rostu obce vypsáním poptávkového fiízení do
v˘‰e 475 000 Kã bez DPH ve spolupráci s fir-
mou Witero s.r.o. v maximální v˘‰i 25 000,-
Kã bez DPH.

ãíslo 3 — 1. 8. 2018
� Bod 1 – V˘bûr zhotovitele

PD sportovi‰tû
V˘bûrové fiízení, na základû dfiíve uzavfiené
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Zastupitelstvo souhlasí s akcí v˘sadby jed-
nostranné aleje na polní cestû z Pfiezletic na
Podolanku, souhlasí s pfiíspûvkem obce ve v˘-
‰i 150 000 Kã a povûfiuje starostu zaji‰tûním. 

ãíslo 5 — 31. 10. 2018
� SloÏení slibu ãleny zastupitelstva

� Bod 1 - Volba starosty a místostarosty 
Pfiedsedající vyzval ãleny zastupitelstva

k podávání návrhÛ na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: âlen zastupitel-
stva Rudolf Novotn˘ navrhl zvolit do funkce
starosty Tomá‰ ¤íha. Zastupitelstvo obce Pfie-
zletice volí starostou Tomá‰e ¤íhu Pfiedseda-
jící vyzval ãleny zastupitelstva k podávání ná-
vrhÛ na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: âlen zastupitelstva Rudolf
Novotn˘ navrhl zvolit do funkce místostaro-
sty Jana Macourka. Zastupitelstvo obce Pfie-
zletice volí místostarostou Jana Macourka. 

� Bod 2 - Zfiízení finanãního
a kontrolního v˘boru 
Pfiedsedající úvodem tohoto bodu informo-

val o povinnosti zfiídit finanãní a kontrolní
v˘bor a navrhl, aby zastupitelstvo zfiídilo fi-
nanãní v˘bor a kontrolní v˘bor, pfiiãemÏ kaÏ-
d˘ z nich bude mít tfii ãleny. Zastupitelstvo
obce Pfiezletice zfiizuje finanãní v˘bor a kon-
trolní v˘bor. Oba v˘bory budou tfiíãlenné.
Pfiedsedou finanãního v˘boru byla zvolena
Mgr. Jitka Zelinková, pfiedsedou kontrolního
v˘boru Ing. Lenka Bulová. Jitka Zelinková
navrhla zvolit ãlenem kontrolního v˘boru Ing.
Janu Berounskou, Ing. Cyrila Neumanna; vol-
ba ãlenÛ kontrolního v˘boru se odkládá z dÛ-
vodu nedostatku kandidátÛ na ãlenství ve v˘-
borech na nejbliÏ‰í zasedání. 

� Bod 3 - Komise pro strategick˘ rozvoj
a v˘stavbu obce
Pfiedsedající úvodem tohoto bodu informo-

val o vhodnosti nové volby Komise pro stra-
tegick˘ rozvoj a v˘stavbu obce. Minimální
poãet ãlenÛ komise jsou 3. Jako pfiedseda byl
zvolen Ing. Arch. Bfietislav Luke‰, ãleny pak
jsou Ing. Lenka Bulová, Tomá‰ ¤íha, Jan Ma-
courek, Lenka BroÏová.

� Bod 4 - Rozhodnutí o odmûnách
za v˘kon funkcí neuvolnûn˘ch ãlenÛ
zastupitelstva
Zastupitelstvo obce stanoví odmûnu za v˘-

kon funkce neuvolnûného ãlena zastupitelstva
obce ve v˘‰i 1 534 Kã za mûsíc, pro pfiedsedu
finanãního a kontrolního v˘boru zastupitelstva
ve v˘‰i 3 068 Kã, pro pfiedsedu komise pro
strategick˘ rozvoj obce ve v˘‰i 3 068,- Kã.
Zastupitelstvo dále stanoví odmûnu za v˘kon
funkce místostarosty jako neuvolnûného ãlena
zastupitelstva obce ve v˘‰i 27 613 Kã za mû-
síc. Odmûna bude poskytována od následující-
ho pracovního dne po datu schválení zastupi-
telstvem obce, tj. od 1. 11. 2018 vãetnû.

� Bod 5 - Správce rozpoãtu obce
Pfiedsedající navrhl zachovat stávající

zpÛsob urãení Správce rozpoãtu, tedy mí-
stostarostu.

Zastupitelstvo obce Pfiezletice souhlasí
s urãením Správce rozpoãtu, tedy místostaro-
stu obce Pfiezletice Jana Macourka.

� Bod 6 - Pfiíprava rozpoãtu 2019
a stfiednûdobého v˘hledu

� Bod 7 - Smlouva autobus ã. 302
Pfiedsedající seznámil zastupitelstvo obce

se zmûnou provozovatele autobusové linky ã.
302, pÛvodní provozovatel About Me ukonãil
spolupráci a spoleãnost ROPID pfiipravila
smlouvu s nov˘m provozovatelem âSAD
Stfiední âechy, a.s. Finanãní podmínky zÛstá-
vají zachovány.

Zastupitelstvo obce Pfiezletice souhlasí
s uzavfiením smlouvy o vefiejné linkové do-
pravû v systému PID na období 1. 11. 2018 –
30. 11. 2024 (linka 302) a povûfiuje starostu
podpisem smlouvy.

� Bod 8 - Kalkulace bus 302, 396

� Bod 9 - Plán inventur

� Bod 10 - Úprava Smûrnice
k zadávání zakázek malého rozsahu
Pfiedsedající pfiedloÏil k projednání uprave-

nou Smûrnici k zadávání zakázek malého roz-
sahu. Pfiítomné seznámil s dÛvody navrhova-
né úpravy, která je pouze v nav˘‰ení hodnoty
zakázek prvé kategorie tedy takov˘ch, kde za-
stupitelstvo svûfiuje pravomoc starostovi obce
nebo místostarostovi v jeho nepfiítomnosti.
Nová navrhovaná v˘‰e je 250 000 Kã. Do
smûrnice bude zahrnuto, Ïe zakázky od 50
000 Kã do 250 000 Kã - poptávkové fiízení
zajistí starosta a oznámí minimálnû 24 hodin
pfied podepsáním elektronicky zastupitelÛm
obce Pfiezletice.

Zastupitelstvo souhlasí s nov˘m znûním
Smûrnice ã. 1/2018 k zadávání zakázek malé-
ho rozsahu nahrazující Smûrnici ã. 11/2017.

� Bod 11 - Plánovací smlouva
a smlouva o úschovû Opidum

� Bod 12 - Memorandum
o spolupráci âOV Vinofi
Pfiedsedající pfiedloÏil k projednání Me-

morandum o spolupráci, zaslaném Hl.m. Pra-
hou, t˘kající se investice do roz‰ífiení ãistiã-
ky odpadních vod ve Vinofii. Dle pfiedloÏe-
ného návrhu má ãinit pfiíspûvek hl.m. Prahy
104 074 427 Kã, obec Pfiezletice 99 259 976
Kã, obec Radonice 46 011 531 Kã, obec Jen-
‰tejn 45 981 060 Kã. Obec Pfiezletice jiÏ
v souãasné dobû provozuje vlastní âOV, je-
jíÏ kapacitu plánuje do budoucna dle potfieby
nav˘‰it. Celkové nav˘‰ení se pohybuje dle
pfiedpokladu okolo 30 000 000 Kã. Z tûchto
dÛvodÛ nemá naprosto Ïádn˘ v˘znam me-
morandum podpofiit.

Zastupitelstvo nesouhlasí s pfiedloÏen˘m
memorandem o spolupráci na âOV Vinofi
a povûfiuje starostu obce zasláním odmítavé
odpovûdi.

� Bod 13 - Smlouva budoucí o zfiízení
vûcného bfiemene – sluÏebnosti
Pfiedsedající pfiedloÏil Îádost o uzavfiení

Smlouvy budoucí o zfiízení vûcného bfiemene
– sluÏebnosti, Stavba: Pfiezletice kNN ãk.

431/210, 209, Ing. Citron. Tato smlouva byla
jiÏ v minulosti projednávaná. Zasedání zastu-
pitelstva nesouhlasilo s umístûním rozvodné
skfiínû na pozemku obce. To je jiÏ napraveno.

Zastupitelstvo souhlasí s uzavfiením Smlou-
vy budoucí o zfiízení vûcného bfiemene – slu-
Ïebnosti, Stavba: Pfiezletice kNN ãk. 431/210,
209, Ing. Citron.

� Bod 14 - Îádost o finanãní pfiíspûvek
na rehabilitaci na neurorehabilitaãní
klinice Axon
Pfiedsedající pfiedloÏil Îádost o finanãní

pfiíspûvek na rehabilitaci na neurorehabilitaã-
ní klinice Axon, kterou podali obyvatelé Pfie-
zletic k zaji‰tûní terapie pro jejich hendikepo-
vaného syna. Jedná se o ãtyfit˘denní intenziv-
ní terapii Baby Kosmík. Terapie je velmi
úãinná, ale není hrazena z vefiejného zdravot-
ního poji‰tûní a je finanãnû velmi nároãná,
jedná se o ãástku 30 780 Kã za mûsíc. Pro
efektivitu je dobré tuto terapii absolvovat 2x -
3x do roka. Proto nás Ïádají o finanãní pfiís-
pûvek na tuto terapii. Zastupitelstvo souhlasí
s poskytnutím neinvestiãní dotace z rozpoãtu
obce ve v˘‰i 20 000 Kã a povûfiuje starostu
uzavfiením Vefiejnoprávní smlouvy.

� Bod 15 - Îádost o finanãní pfiíspûvek
na hiporehabilitaci
Pfiedsedající pfiedloÏil Ïádost obyvatelky

Pfiezletic o finanãní pfiíspûvek na t˘denní hi-
porehabilitaãní pobyt. Tato terapie stojí 12
500 Kã + ubytování 6 000 Kã. Pobyt by se
mûl uskuteãnit v bfieznu 2019. Pfiedsedající
navrhuje poskytnout neinvestiãní dotaci z roz-
poãtu obce ve v˘‰i 10 000 Kã na základû uza-
vfiené Vefiejnoprávní smlouvy a pfiedloÏením
dokladu o uskuteãnûné transakci.

Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím nein-
vestiãní dotace z rozpoãtu obce ve v˘‰i 10
000 Kã a povûfiuje starostu uzavfiením Vefiej-
noprávní smlouvy.

ãíslo 6 — 18. 12. 2018
� Bod 1 – Volba ãlenÛ kontrolního v˘boru

Jan Macourek vyzval ãleny zastupitelstva
k podání návrhÛ na ãleny kontrolního v˘boru.
Byly podány následující návrhy: Tereza Bu-
dafiová, Alena Voldfiichová.

Zastupitelstvo obce Pfiezletice volí ãleny
kontrolního v˘boru Terezu Budafiovou a Ale-
nu Voldfiichovou.

� Bod 2 – Rozhodnutí o odmûnách za v˘-
kon funkcí neuvolnûn˘ch ãlenÛ zastupi-
telstva (§ 72 ods. 2 zákona o obcích)
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby neuvol-

nûn˘m ãlenÛm zastupitelstva byla poskytová-
na odmûna pro neuvolnûného zastupitele ve
v˘‰i 1 641 Kã, pro pfiedsedu finanãního
a kontrolního v˘boru zastupitelstva ve v˘‰i 3
283 Kã, pro pfiedsedu komise pro strategick˘
a územní rozvoj obce ve v˘‰i 3 283 Kã, téÏ
odmûnu za v˘kon funkce neuvolnûného mí-
stostarosty obce ve v˘‰i 29 546 Kã. 

� Bod 3 - Stfiednûdob˘ v˘hled
obce r. 2020, 2021
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tero za cenu 25 000 Kã + DPH a povûfiuje sta-
rostu k zaji‰tûní potfiebn˘ch úkonÛ.

� Bod 13 – Rekonstrukce de‰Èové
kanalizace – Ing. Halík + prÛvodní
souhrnná zpráva – úprava vedení
de‰Èové kanalizace v Pfiezleticích
Logisticky tûÏká záleÏitost na realizaci -

z jedné strany pozemek nepfiístupn˘, z druhé
strany je to moÏné pouze pásovou dopravou
po zahradû. ¤e‰í se stavba na soukromém
pozemku. Finanãnû velmi nákladn˘ projekt
(kolem 2.000.000 Kã). MoÏnost provizorní-
ho fie‰ení – naskládání panelÛ pfies strouhu
nebo z vodûodoln˘ch pfiekliÏek - provizorní
záklop. Odvodnûní bude fie‰eno v rámci re-
konstrukce prÛtahové komunikace, kdy bude
stávající odvodnûní natrvalo zru‰eno. Obec
na základû místního ‰etfiení vypracovala stu-
dii fie‰ení pomocí zatrubnûní a nechala udû-
lat odhadovan˘ rozpoãet.

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s realizací
rekonstrukce navrhovaného fie‰ení pomocí za-
trubnûní, ZO souhlasí s provizorním zakrytím
otevfiené ãásti pfiíkopu pomocí pfiekliÏkov˘ch
desek a povûfiuje starostu obce k zaji‰tûní po-
ptávkového fiízení.

� Bod 14 – Pfiíspûvek na startovné Hans-
paulská liga – podzim SG Pfiezletice
Návrhová komise poÏádala ZO o poskyt-

nutí jednorázového pfiíspûvku na startovné
na podzimní turnaj „Hanspaulské ligy“ roku
2018 t˘mu Pfiezletice SG a to v celkové v˘-
‰i 3 600 Kã. 

Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím pfiís-
pûvku na startovné na podzimní turnaj „Hans-
paulské ligy“ roku 2018 t˘mu Pfiezletice SG
a to v celkové v˘‰i 3 600 Kã, ZO souhlasí
s uzavfiením Vefiejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí neinvestiãní dotace z rozpoãtu obce
Pfiezletice a povûfiuje starostu podpisem.

� Bod 15 - Îádost o souhlas pouÏití
finanãních prostfiedkÛ z rezervního
fondu M· Pfiezletice
¤editelka M· poÏádala obec o souhlas

pouÏití finanãních prostfiedkÛ z rezervního
fondu M· Pfiezletice za úãelem pofiízení gast-
ro nádob pro zaji‰tûní dovozu pokrmÛ. ¤edi-
telka poptala dodávku u 3 firem. Nejv˘hod-
nûj‰í nabídku pfiedloÏila firma Ing. ·tefan Mi-
ko ve v˘‰i 110 884 Kã vãetnû DPH. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s pouÏitím fi-
nanãních prostfiedkÛ z rezervního fondu M·
Pfiezletice za úãelem pofiízení gastro nádob.

� Bod 16  - Zmûna nájemce obchodu
Souãasn˘ nájemce obchodu pfii‰el s návr-

hem zmûny provozovatele obchodu – pfievod
souãasné smlouvy na jiného nájemce.

Zastupitelstvo obce souhlasí s podproná-
jmem prostor obchodu na spoleãnost pfiedlo-
Ïenou dle pfiílohy za podmínek stejn˘ch jako
stávající nájemce.

� Bod 17  - Zámûr pronájmu
prostoru obchodu (VeleÀská 48)
Zastupitelstvo obce souhlasí se zámûrem

pronájmu prostor obchodu VeleÀská 48 za
stejn˘ch podmínek jako pfii pfiedchozím zá-

mûru bez uvedení minimální poÏadované ce-
ny a povûfiuje starostu vyvû‰ením zámûru.

ãíslo 4 — 3. 10. 2018
� Bod 1 – Projekt vefiejného osvûtlení

– ul. Ka‰tanová

V koordinaci s pokládkou optického kabe-
lu po obci byla poptána firma ALMAPRO,
s.r.o. ke zhotovení projektu vefiejného osvût-
lení v ulici Ka‰tanová. Tato firma zaji‰Èuje téÏ
projektové práce pro firmu T-Mobile v rámci
pokládky kabelu pro vysokorychlostní inter-
net. Rozsahem projektu je v˘stavba vefiejného
osvûtlení v délce cca 400 m. 

Zastupitelstvo souhlasí s v˘bûrem firmy
ALMAPRO, s.r.o. se sídlem Jifiího ·otky 560,
271 01 Nové Stra‰ecí ke zhotovení projektu
vefiejného osvûtlení v ulici Ka‰tanová a sou-
hlasí s objednáním díla.

� Bod 2 – Odpis pohledávek obce

� Bod 3 - Rozpoãtové opatfiení 2/2018

� Bod 4 – Propoj kanalizace
U BaÏantnice/Pod Hájem

V rámci rekonstrukce kanalizace v ulici
Pod Hájem bylo zji‰tûno, Ïe kanalizace z uli-
ce U BaÏantnice je napojena do pfieãerpávací
jímky. Docházelo by ke zv˘‰en˘m nákladÛm
za provoz ãerpadel, je tedy vhodné kanalizaci
pfiepojit do v˘tlaku kanalizace. Vzhledem
k tomu byl poÏádán zhotovitel stavby o pfied-
loÏení rozpoãtu. 

Zastupitelstvo souhlasí s pfiedloÏenou na-
bídkou firmy ZEPRIS na propojení stávající
tlakové kanalizace na v˘tlak z âS a souhlasí
s objednáním.

� Bod 5 - Smlouva o budoucí smlouvû
sluÏebnosti – optická síÈ T-Mobile

� Bod 6 – Îádost o odkup pozemku
p. ã. 570 v k. ú. Pfiezletice

Obãan Pfiezletic podal Ïádost o odkup po-
zemku p. ã. 570 v k.ú. Pfiezletice o celkové
v˘mûfie 35 m2, kter˘ je dlouhodobû vyuÏíván
jako pfiedzahrádka. Jedná se o narovnání sta-
vÛ po digitalizaci.

Zastupitelstvo souhlasí se zámûrem prode-
je pozemku p. ã. 570 v k.ú. Pfiezletice o cel-
kové v˘mûfie 35 m2 a povûfiuje starostu obce
vyvû‰ením zámûru. Cena za 1 m2 bude ãinit
minimálnû 500 Kã. ZO si vyhrazuje právo po-
zemek neprodat.

� Bod 7 – Smlouva budoucí o zfiízení
vûcného bfiemene – Ctûnick˘ háj

� Bod 8 - Umístûní kontejnerÛ TextilEco

Zastupitelstvo souhlasí s umístûním 3 sbûr-
n˘ch kontejnerÛ na textil firmou TextilEco
a.s.; jejich finální pozice bude pfii instalaci
upfiesnûna.

� Bod 9 – Smlouva o zfiízení vûcného
bfiemene p. ã. 519/2 âEZ

� Bod 10 – Smlouva budoucí o vûcném
bfiemeni p. ã. 529/10 Liliová ul. âEZ

� Bod 11 – V˘bûr provozovatele proná-
jmu prostor prodejny VeleÀská 48

Zámûr obce pronájmu prostor provozovate-
le prodejny byl fiádnû vyvû‰en. V fiádném ter-
mínu byla podána jedna nabídka. Starosta ob-
ce pfiistoupil k otevfiení obálky – nabídku po-
dali pan Van Manh Nguyen a paní Thi Thu
Tran, nájemné nabízejí ve v˘‰i 5 000 Kã. Zá-
jemci splnili v‰echny náleÏitosti poÏadované
ve vyvû‰eném zámûru.

Zastupitelstvo souhlasí s v˘bûrem provozo-
vatele obchodu na statku dle pfiedloÏené na-
bídky a povûfiuje starostu pfiípravou a podpi-
sem smlouvy. 

� Bod 12 – Prodej ãásti pozemku
p. ã. 421/29

Zámûr odprodeje byl fiádnû vyvû‰en a svû-
‰en. Do lhÛty dorazila jedna nabídka. Pan sta-
rosta pfiistoupil k otevfiení obálky a seznámil
zastupitele s obsahem. Nabídku podal pan R.
Griga, Jilmová 319 za cenu 500 Kã/m2. Na-
bídka je dosti zmateãná, proto se rozhodnutí
pfiesouvá na dal‰í zasedání zastupitelstva obce. 

Zastupitelstvo pfiesouvá rozhodnutí na dal-
‰í zasedání, vzhledem k tomu, Ïe se ãíslo par-
cely na obálce neshoduje s ãíslem parcely
v nabídce.

� Bod 13 – Prodej ãásti pozemku
p.ã. 196/7

Zámûr odprodeje byl fiádnû vyvû‰en a svû-
‰en. Do lhÛty dorazila jedna nabídka. Pan sta-
rosta pfiistoupil k otevfiení obálky a seznámil
zastupitele s obsahem. Nabídku podala paní
Karolína Sucháãková za cenu 500 Kã/m2, coÏ
odpovídá poÏadavkÛm obce.

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem ãásti
pozemku 196/7 paní Karolínû Sucháãkové
a povûfiuje starostu pfiípravou a podpisem
smlouvy.

� Bod 14 – Prodej ãásti pozemku
p. ã. 421/8

Zámûr odprodeje byl fiádnû vyvû‰en a svû-
‰en. Do lhÛty dorazila jedna nabídka. Pan sta-
rosta pfiistoupil k otevfiení obálky a seznámil
zastupitele s obsahem. Nabídku podal p. Kor-
bel za cenu 500 Kã/m2, coÏ odpovídá poÏa-
davkÛm obce.

Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem ãásti
pozemku 421/8 – o ‰ífice 2,35 m a délce 11,5
m - dle pfiiloÏené dokumentace kupujícímu
panu Korbelovi a povûfiuje starostu pfiípravou
a podpisem smlouvy.

� Bod 15 - Smlouva o zfiízení práva
stavby – Svazková ‰kola Pfiezletice,
Podolanka, Jen‰tejn – svazek obcí

� Bod 16 – V˘sadba aleje z Pfiezletic
do Podolanky
Na základû jednání s obcí Podolanka

a pfiedchozí diskuzí s obãany obce Pfiezletice
jiÏ do‰lo k zamûfiení pozemku polní cesty
z Pfiezletic na Podolanku. Ze zamûfiení vy‰lo,
Ïe je vhodné umístit jednostrannou alej po
pravé stranû cesty smûrem z Pfiezletic, na kte-
rou je obec Podolanka pfiipravena pfiispût po-
loviãní ãástkou. Na závûr dojde ke spoleãné-
mu posezení úãastníkÛ sázení z obou obcí. 
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ministrace dotace je tfieba poÏádat odbornou
firmu. V rámci pfiedchozích zku‰eností s jiÏ
získan˘mi dotacemi, místostarosta navrhl fir-
mu WITERO. 

Zastupitelstvo souhlasí s uzavfiením Pfiíkaz-
ní smlouvy o zabezpeãení pfiípravy Ïádosti
o dotaci na akci „Rekonstrukce OÚ Pfiezleti-
ce“ a povûfiuje starostu podpisem smlouvy.

� Bod 24- Dodatek smlouvy Zepris –
rekonstrukce kanalizace Pod Hájem

V rámci opravy kanalizace v ulici Pod Há-
jem do‰lo k prokázanému a stavebním dozo-
rem odsouhlasenému mírnému nav˘‰ení ceny
díla oproti vysoutûÏené cenû. Z dÛvodu admi-
nistrace dotaãního titulu a podmínek smlouvy
o dílo je nutné na toto nav˘‰ení uzavfiít doda-
tek. Nejvût‰í ãást nav˘‰ení ãiní náklad na ‰ir-
‰í v˘kopy a vracení nového podsypového ma-
teriálu. Toto je zapfiíãinûno vysokou hladinou
spodních vod. Pfii zhotovení v˘kopu do‰lo ke
zji‰tûní, Ïe je nutné pro práce vytvofiit v˘kop
‰ir‰í a nelze vrátit vodou znehodnocen˘ pod-
sypov˘ materiál.

Zastupitelstvo souhlasí s uzavfiením Dodat-
ku ã. 1 ke Smlouvû o dílo s firmou ZEPRIS
s.r.o., Iâ: 25117947 a povûfiuje starostu obce
podpisem dodatku.

� Bod 25 - Dodatek provoz odpadÛ
a kanalizací VHS

Vzhledem k prodlouÏení zku‰ebního pro-
vozu na âOV, které zapfiíãinilo vadné mûfiící
zafiízení, je nutné prodlouÏit zku‰ební provoz
âOV o pÛl roku tj. do 30. 6. 2019. Dodatek
uzavíran˘ s VHS Bene‰ov fie‰í pouze pro-
dlouÏení termínu.

Zastupitelstvo souhlasí s uzavfiením Do-
datku ã. 3 ke Smlouvû o provozu vodovodÛ
a kanalizací pro vefiejnou potfiebu v obci
Pfiezletice a povûfiuje starostu obce podpi-
sem dodatku.

ãíslo 1 — 13. 2. 2019
� Bod 2-5 – Îádosti o dotace z MMR

Z Ministerstva pro místní rozvoj obec Ïádá
celkem o 4 dotace. Jedná se o tyto dotace:

— Rekonstrukce místní komunikace Aká-
tová, Jifiinková

— Parkovací plochy pfied ‰kolkou
— Vybudování sportovi‰tû
— Rekonstrukce obecního úfiadu
Îádosti bude za‰titovat firma Witero, toto

je smluvnû fie‰ené v pfiedchozích zastupitel-
stvech v rámci administrativních krokÛ je nut-
né schválit podání Ïádosti zastupitelstvem.

Zastupitelstvo obce Pfiezletice souhlasí se
zpracováním a podáním v‰ech ãtyfi Ïádostí na
projekty v rámci podprogramu Podpory obno-
vy a rozvoje venkova na MMR.

� Bod 6 - Rozpoãtové opatfiení
ke dni 31. 12. 2018

Jan Macourek pfiedloÏil k projednání Roz-
poãtové opatfiení ke dni 31. 12. 2018.

Zastupitelstvo bere na vûdomí Rozpoãtové
opatfiení ke dni 31. 12. 2018.

� Bod 7 - V˘bûr zhotovitele
Pfiírodní zahrady M· Pfiezletice

ZO pfiesunulo rozhodnutí s v˘bûrem doda-
vatelské firmy na první zasedání zastupitel-
stva obce roku 2019 a povûfiilo místostarostu
se zapojením zastupitelky Ing. Bulové a ve
spolupráci s firmou Witero k zji‰tûní moÏnos-
ti zopakování v˘bûrového fiízení, pfiípadnû ne-
uzavfiení smlouvy s doporuãenou firmou.

Zastupitelstvo souhlasí s uzavfiením Smlou-
vy o dílo s firmou Print & Office s.r.o. za ce-
nu 2 096 650 Kã za dílo a povûfiuje starostu
obce k podpisu smlouvy.

� Bod 8 - Îaloba – projekt
protipovodÀová opatfiení – Ïádost
o pfiednostní opatfiení
Obec Pfiezletice má naléhav˘ zájem na rea-

lizaci protipovodÀov˘ch opatfiení, která jsou
souãástí stavby Ctûnick˘ háj – obytn˘ soubor,
která je pfiedmûtem rozhodnutí místnû pfiíslu‰-
ného stavebního úfiadu MÚ Brand˘s nad La-
bem – Stará Boleslav odboru Stavebního úfia-
du o zmûnû vyuÏití území shora uvedeného
ã.j. Îaloba smûfiuje proti rozhodnutí Krajské-
ho úfiadu Stfiedoãeského kraje ã.j.
045367/2018/KUSK.

� Bod 9 - Strategick˘ plán obce

Místostarosta obce seznámil zastupitele
s návrhem novû upraveného strategického
plánu rozvoje obce (pfiíloha ã. 9). ZO tento
návrh detailnû prodiskutovalo a seznámilo se
s ním.

Zastupitelstvo schvaluje Strategick˘ plán
rozvoje obce Pfiezletice pro roky 2019 - 2024.

� Bod 10 - Îádost o pfiíspûvek
na startovné Pfiezletice SG

Vedoucí t˘mu Pfiezletice SG poÏádal zastu-
pitelstvo obce o pfiíspûvek na startovné Vete-
ránské ligy malé kopané pro jarní i podzimní
ãást ligy roku 2019 pro místní t˘m Pfiezletice
SG v celkové v˘‰i 10 000 Kã.

Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím nein-
vestiãní dotace z rozpoãtu obce Pfiezletice pro
Pfiezletice SG v celkové v˘‰i 10 000 Kã
z a povûfiuje starostu obce uzavfiením Vefiej-
noprávní smlouvy.

� Bod 11 - Îádost o pfiíspûvek
na startovné SK RSC Pfiezletice

Vedoucí t˘mu SK RSC Pfiezletice poÏádal
zastupitelstvo obce o pfiíspûvek na startovné
hanspaulské ligy pro jarní i podzimní ãást li-
gy roku 2019 pro místní t˘m SK RSC Pfiezle-
tice v celkové v˘‰i 10 000 Kã.

Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím nein-
vestiãní dotace z rozpoãtu obce Pfiezletice pro
SK RSC Pfiezletice v celkové v˘‰i 10 000 Kã
a povûfiuje starostu obce uzavfiením Vefiejno-
právní smlouvy.

� Bod 12 - Inventury 2018

� Bod 13 - Svítidla Zlat˘ kopec

JiÏ v pfiedchozích zasedáních zastupitelstva
obce Pfiezletice byla zmínûna potfieba osadit
osvûtlení na historickém nalezi‰ti Zlat˘ kopec
kvÛli neustálé tvorbû ãern˘ch skládek. Staros-
ta obce poptal firmu JD ROZHLASY s.r.o.,

která podala nabídku v celkové v˘‰i 50 511
Kã za 2 ks svítidel, 2 ks aku boxÛ do zemû, 2
ks sloupÛ, 2 pfiípravy montáÏní jámy, 4 hodi-
ny práce a dopravné sloupÛ.

Zastupitelstvo obce Pfiezletice souhlasí
s v˘bûrem firmy JD ROZSHLASY s.r.o. k re-
alizaci osvûtlení na historickém nalezi‰ti Zla-
t˘ kopec a povûfiuje starostu obce zaji‰tûním
realizace.

� Bod 14 - Prodej pozemku
p.ã. 570 v k.ú. Pfiezletice

Zámûr prodeje byl fiádnû vyvû‰en na úfied-
ní desce. Ve lhÛtû pro podávání nabídek, by-
la doruãena jediná nabídka a to 24. 1. 2019.
Starosta obce pfiedloÏil ZO zapeãetûnou obál-
ku a pfiistoupil k jejímu otevfiení. 

Zastupitelstvo obce souhlasí s odprodejem
pozemku p.ã. 570 v k.ú. Pfiezletice a povûfiu-
je starostu obce podpisem smlouvy.

� Bod 15 - V˘roãní zpráva
o poskytnut˘ch informacích 

� Bod 16 - V˘sledky hospodafiení
M· Pfiezletice

J. Macourek pfiedloÏil ZO k projednání
úãetní závûrku pfiíspûvkové organizace M·
Pfiezletice, hospodáfisk˘ v˘sledek a návrh na
rozdûlení zisku. Zisk za rok 2018 je vykázán
ve v˘‰i 136 262,33 Kã.

Rozdûlení zisku je navrhováno následovnû:
a) 50 % ãástky ve prospûch úãtu 413 – re-

zervní fond ze zlep‰eného hospodáfiského v˘-
sledku,

b) 50 % ãástky ve prospûch úãtu 411 –
fond odmûn.

Zastupitelstvo obce Pfiezletice schvaluje
v˘sledek hospodafiení M· Pfiezletice za rok
2018 a souhlasí s navrhovan˘m rozdûlením
zisku M· Pfiezletice za rok 2018.

� Bod 17 - Kontrola hospodafiení
M· Pfiezletice

� Bod 18 - V˘sledek vefiejnoprávní
kontroly kanalizace v ulici Pod Hájem

J. Macourek seznámil zastupitele s v˘sled-
kem kontroly dotace na kanalizaci v ulici Pod
Hájem, která probûhla 4. 2. 2019 za úãasti
kontrolního orgánu a místostarosty obce.
Kontrolou bylo zji‰tûno, Ïe v˘bûrové fiízení
bylo vypsáno bezvadnû, finanãní hledisko do-
tace bylo provedeno správnû. Pfii podání Ïá-
dosti o dotaci obec poÏádala o investiãní do-
taci, kraj v‰ak vyÏádal o pfiesun dotace z in-
vestiãní na neinvestiãní z dÛvodu uvedení ná-
zvu projektu jako oprava. Kontrolní orgán
konstatoval, Ïe se nejednalo o opravu, ale re-
konstrukci, tudíÏ je nutné pfiefiadit vyúãtování
dotace z neinvestiãní do investiãní. Na zákla-
dû toho kontrolní orgán konstatuje, Ïe je nut-
né poÏádat poskytovatele dotace o zmûnu do-
tace a uzavfiít dodatek ke smlouvû a následnû
zaslat opravené zaúãtování finanãních pro-
stfiedkÛ Krajskému úfiadu. 

Zastupitelstvo bere na vûdomí Protokol
o v˘sledku vefiejnoprávní kontroly a povûfiuje
místostarostu ve spolupráci s administrátorem
dotace zaji‰tûní poÏadovan˘ch opatfiení.
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� Bod 4 – Rozpoãet obce r. 2019
Starosta pfiedloÏil návrh rozpoãtu obce Pfie-

zletice na rok 2019. Rozpoãet je ãlenûn dle
závazn˘ch ukazatelÛ. V celkové v˘‰i 29 198
000 Kã na stranû pfiíjmÛ i v˘dajÛ. Návrh roz-
poãtu byl náleÏitû vyvû‰en.

Zastupitelstvo schvaluje Rozpoãet obce na
rok 2019 a povûfiuje starostu k vydání, vyvû-
‰ení a souvisejícím úkonÛm.

� Bod 5 - Poplatky za psy r. 2019
NavrÏen˘ poplatek za psy je zachován ve

stejné v˘‰i jako v pfiedchozím roce (100 Kã za
prvního psa a 150 Kã za kaÏdého dal‰ího, dÛ-
chodci 70 Kã za prvního psa a 100 Kã za kaÏ-
dého dal‰ího, ZTP jsou od poplatku osvobo-
zeni, psi z útulku jsou osvobozeni na 1 rok).

Zastupitelstvo schvaluje poplatek za psy
stejn˘ jako v roce 2018. Poplatky budou vy-
bírány od 7. 1. 2019. 

� Bod 6 – Poplatky za odpady r. 2019
Návrhová komise navrhla zastupitelÛm za-

chování cen za svozy odpadÛ pro rok 2019 ja-
ko v roce 2018.

Zastupitelstvo souhlasí se zachováním v˘‰e
cen za svoz odpadÛ pro rok 2019. Prodej zná-
mek na popelnice bude zahájen 7. 1. 2019. 

� Bod 7 – Vodné a stoãné r. 2019
Provozovatel vodovodu a kanalizace v Ob-

ci - VHS Bene‰ov pfiedloÏil k projednání ná-
vrh na urãení ceny vodného a stoãného od 1.
1. 2019. Ceny jsou urãené následovnû: vodné
s DPH = 37,44 Kã/m2 a stoãné je ponecháno
ve stejné v˘‰i jako doteì, tedy i s DPH =
50,95 Kã/m2. Cena stoãného bude upravena
po vyhodnocení zku‰ebního provozu âOV
v polovinû roku 2019.

Zastupitelstvo souhlasí s navrÏenou ceno-
vou kalkulací vodného a stoãného s úãinností
od 1. 1. 2019 a stanovuje cenu dle návrhu.

� Bod 8 - Dárkové poukazy
pro seniory r. 2019
NavrÏen˘ systém i v˘‰e poskytování pou-

kázek a dárkov˘ch poukazÛ je stejn˘ jako
v roce 2018.

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytování dár-
kov˘ch poukazÛ pro jubilanty v roce 2019,
a to ve v˘‰i 800 Kã a dále za stejn˘ch pod-
mínek jako v roce 2018. Poukázky a dárkové
poukazy pro rok 2019 budou uplatnitelné ve
smluvních provozovnách.

� Bod 9 – Pfiíspûvky na stravné r. 2019
NavrÏen˘ systém i v˘‰e poskytování pfiís-

pûvkÛ na stravné je stejn˘ jako v roce 2018.
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytování pfiís-

pûvku na stravné pro seniory s trval˘m poby-
tem v obci a pro zamûstnance obce ve v˘‰i 25
Kã ke kaÏdé poukázce na stravné. Hodnota
jedné poukázky zÛstává ve v˘‰i 55 Kã, pro-
dejní cena je 30 Kã za jednu poukázku.

� Bod 10 – Pfiíspûvek cviãitelce
Návrhová komise poÏádala ZO o poskyt-

nutí jednorázového pfiíspûvku na rok 2019 pa-
ní Toulcové na rehabilitaãní cviãení, které vy-
konává v budovû OU Pfiezletice, a to v celko-
vé v˘‰i 3 000 Kã splatn˘m do konce roku
2019. Ing. Neumann navrhl nav˘‰it pfiíspûvek
na 5 000 Kã, ostatní zastupitelé souhlasili.

Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím pfiís-
pûvku na rehabilitaãní cviãení v celkové v˘‰i
5 000 Kã pro rok 2019 splatn˘ 31. 12. 2019
a zároveÀ souhlasí s uzavfiením Vefiejnopráv-
ní smlouvy o poskytnutí neinvestiãní dotace
z rozpoãtu obce Pfiezletice a povûfiuje starostu
podpisem.

� Bod 11 – Povûfiení starosty k provádûní
rozp. opatfiení ke konci roku 2018

� Bod 12 – Prodej pozemku 421/8
Prodej pozemku navazující na Zasedání za-

stupitelstva obce Pfiezletice ã. 4/2018, kdy by-
la chybnû podaná nabídka. Ve lhÛtû byla po-
dána nová nabídka. Pan starosta pfiistoupil
k otevfiení obálky a seznámil zastupitele s ob-
sahem. Nabídku podal p. Griga, bytem Jilmo-
vá, Pfiezletice, podal nabídku za cenu 1001
Kã/m2, coÏ odpovídá poÏadavkÛm obce.

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem ãásti
pozemku 421/8 kupujícímu za prodejní cenu
1001 Kã/m2 dle vyvû‰eného zámûru a pfiílohy
geometrického plánu a povûfiuje starostu pfií-
pravou a podpisem smlouvy.

� Bod 13 – Prodej pozemku 421/29
Prodej pozemku navazující na Zasedání za-

stupitelstva obce Pfiezletice ã. 4/2018, kdy by-
la chybnû podaná nabídka. Ve lhÛtû byla po-
dána nová nabídka. Pan starosta pfiistoupil
k otevfiení obálky a seznámil zastupitele s ob-
sahem. Nabídku podal Robert Griga, bytem
Jilmová, Pfiezletice. Nabízená cena je 700
Kã/m2, coÏ odpovídá poÏadavkÛm obce.

Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozem-
ku  421/29 kupujícímu za prodejní cenu 700
Kã/m2 dle vyvû‰eného zámûru a pfiiloÏeného
geometrického plánu a povûfiuje starostu pfií-
pravou a podpisem smlouvy.

� Bod 14 – Îádost o dotaci
na nohejbalov˘ turnaj Sweden Cup
Pan Macourek informoval zastupitelstvo

o Ïádosti pana Krejãovse o pfiíspûvek
na konání nohejbalového turnaje Sweden
Cup 2018. PoÏadovaná v˘‰e pfiíspûvku ãiní
2 800 Kã. 

Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dota-
ce z rozpoãtu obce Pfiezletice ve v˘‰i 2 800
Kã na konání nohejbalového turnaje Sweden
Cup 2018. Zastupitelstvo povûfiuje starostu
pfiípravou a podpisem smlouvy.

� Bod 15 - Dodatek smlouvy o dílo
– projekt prÛtah obce

� Bod 16  - Vedoucí technick˘ch sluÏeb
Pan Macourek pfiedloÏil návrh na obsazení

pracovní pozice Vedoucí technick˘ch sluÏeb.
Po ukonãení ãinnosti pfiedchozího pracovníka
zÛstalo místo pfiibliÏnû 2 roky neobsazeno,
av‰ak pro lep‰í koordinaci a fungování záze-
mí obce je potfieba kontaktní osoba, která bu-
de fungovat jako prostfiedník mezi obyvateli,
obecním úfiadem a technick˘mi sluÏbami. 

Zastupitelstvo souhlasí s obsazením pra-
covní pozice Vedoucí technick˘ch sluÏeb
a poskytnutí odmûny ve v˘‰i odpovídající pla-
tové tfiídû a stupnû podle odpracovan˘ch let,
pfiíplatku za vedení a osobního pfiíplatku.

� Bod 17  - Zámûr prodeje pozemku
p. ã. 570 k. ú. Pfiezletice
Zámûr byl fiádnû vyvû‰en a svû‰en. Ve

lhÛtû nebyla podána Ïádná nabídka. Bude
vyvû‰en nov˘ zámûr v pÛvodním znûní
s lhÛtou podání nabídky do 30. 1. 2019 do
16:00. Obec bude kontaktovat pÛvodního
navrhovatele. 

Zastupitelstvo souhlasí se zámûrem prode-
je pozemku p. ã. 570 v k. ú. Pfiezletice a po-
vûfiuje starostu obce vyvû‰ením.

� Bod 18  - Stanovení závazn˘ch ukazate-
lÛ hospodafiení M· Pfiezletice, rozpoãet

� Bod 19  - Závûr dílãího
pfiezkoumání hospodafiení

� Bod 20  - V˘bûr zhotovitele
Pfiírodní zahrady M· Pfiezletice
Vzhledem k získané dotaci na revitalizaci

zahrady M· bylo vypsáno V¤ na dodavatele.
Do soutûÏe se pfiihlásili 3 úãastníci, z nichÏ
firma Print & Office s.r.o. nabídla nejniÏ‰í
ãástku a nejkrat‰í dobu zhotovení. TakÏe hod-
notící komise doporuãuje vybrat tuto firmu. 

O bodu bude hlasováno pozdûji (po poradû
s administrátorem v˘bûrového fiízení). Zastu-
pitelstvo pfiesouvá rozhodnutí s v˘bûrem do-
davatelské firmy na první zasedání zastupitel-
stva obce roku 2019 a povûfiuje místostarostu
ve spolupráci s firmou Witero k zji‰tûní moÏ-
nosti zopakování v˘bûrového fiízení, pfiípadnû
neuzavfiení smlouvy s doporuãenou firmou.

� Bod 21 - Smlouva o sml. budoucí
T-mobile – pozemky Vinofi
V návaznosti na uzavfiení Smlouvy o zfiíze-

ní sluÏebnosti s firmou T-Mobile poÏádala fir-
ma téÏ o zfiízení sluÏebnosti na pozemku v k.
ú. Vinofi, kter˘ je ve vlastnictví obce Pfiezleti-
ce a dot˘ká se ho plánovaná v˘stavba vyso-
korychlostního internetu v Mâ Vinofi. 

Zastupitelstvo souhlasí s uzavfiením Smlou-
vy o uzavfiení budoucí smlouvy o zfiízení slu-
Ïebnosti na p. ã. 953/12 v k. ú. Vinofi a povû-
fiuje starostu podpisem smlouvy.

� Bod 22 - Dodatek smlouvy – Benuga
Na základû jednání s Benugou poÏádala

obec o moÏnost vystavûní kfiiÏovatky v ulici
Cukrovarská/Nohavice/Zlat˘ kopec - v pfiípa-
dû potfieby z vlastních zdrojÛ a Benuga by ná-
klady kompenzovala pfiíspûvkem na jinou ak-
ci pro obec potfiebnou. Ke konci dubna 2019
by mûla b˘t vypsaná dotace na tuto akci.
Právníci obce doplnili body, tak aby pro obec
byl dodatek v˘hodnûji postaven˘.

Zastupitelstvo souhlasí s uzavfiením Dodat-
ku ã. 1 s firmou Benuga s.r.o. Iâ: 27388280
a povûfiuje starostu podpisem dodatku.

� Bod 23 - Smlouva rekonstrukce
OU administrace
Po poslední vichfiici bylo zji‰tûno po‰koze-

ní stfiechy OÚ, která je momentálnû provizor-
nû opravena, v souãasnosti se otevírá moÏnost
získat dotaci aÏ do v˘‰e 10 000 000 Kã na re-
konstrukci prostor OÚ. Z tohoto dÛvodu bude
vyhotoven projekt, jehoÏ v˘sledkem by mûlo
b˘t roz‰ífiení sálu a odstranûní stávajících
podpûrn˘ch sloupÛ. Pro potfiebu zaji‰tûní ad-



Přestože je předvánoční čas pro každou ženu náročné období,
sešla se v sobotu 8. 12. 2018 v sále obecního úřadu početná sku-
pina účastnic květinového workshopu. Ten byl tentokrát věnován
vánočním květinovým dekoracím. Vyráběly se věnce z chvojí,
zdobené větvičkami jalovce, borůvčí a eukalyptu, s cibulemi hyacintů
a se sukulenty. Účastnice si také vyzkoušely moderní floristickou
techniku vázání květinových věnečků „na drát“, což byla pro
letošní Vánoce veliká a žádaná novinka.

Bûhem chvíle cel˘ sál pfiíjemnû vonûl Vánoci a pod rukama úãastnic vznikaly deko-
race podle poslední floristické módy. Obecní úfiad pro workshop zajistil i drobné ob-
ãerstvení, takÏe atmosféra Vánoc byla podtrÏena je‰tû vÛní skofiice a svafieného vína.

Kvûtiny a práce s nimi dovolily pfiedvánoãnû vytíÏen˘m úãastnicím sejít se, udûlat si
ãas samy pro sebe, popovídat si a na chvilku se zastavit. Workshop se tak stal pfiíjem-
n˘m zpomalením v pfiedvánoãním shonu. Katefiina Doleãková
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Nicménû realita je taková, Ïe komunikace
patfií Stfiedoãeskému kraji, hlavním investorem
pak bude Krajská správa údrÏby silnic
(KSUS), která na celou akci
musí najít prostfiedky. Roz-
poãet kraje s takovou inves-
ticí nepoãítá a bude zcela ji-
stû hledat i dotaãní tituly.
Nejvût‰ím problémem je to,
Ïe celá komunikace je dlou-
há nûco pfies dva kilometry
a v pÛvodních podmínkách
projektu bylo to, Ïe projekt
bude zahrnovat cel˘ komplet
vãetnû chodníkÛ a vjezdÛ.
Ty ale mají desítky soukro-
m˘ch vlastníkÛ, takÏe se táh-
ne nekoneãnû dlouho, neÏ se
podafií získat podpisy v‰ech,
ktefií se navíc neustále mûní.
V rámci obce jiÏ bylo vyvo-
láno nûkolik jednání s projektanty a zástupci
kraje, pfiiãemÏ se na posledním jednání roz-
hodlo, Ïe cel˘ projekt bude etapizován a chod-
níky budou oddûleny jako samostatn˘ staveb-
ní objekt, coÏ umoÏní rychlej‰í rekonstrukci. 

První etapa by tak mohla zaãít v roce
2020 a to bez chodníkÛ – ty si bude obec fie-
‰it následnû postupnû tak, jak budou pfii-
cházet finanãní prostfiedky.

V návaznosti na toto bych ráda zmínila
onen mostek, kvÛli kterému vznikly potíÏe
s autobusem 302.

Mostek samotn˘ není úplnû v havarij-
ním stavu, ale má sníÏenou tonáÏ. Nepfií-
jemné na tom je, Ïe uÏ je tomu tak ãtyfii ro-
ky a obci tuto zmûnu správce, kter˘m je
Stfiedoãesk˘ kraj, nenahlásil. Provozovatel
autobusové linky 302 skuteãnost sníÏené to-
náÏe nefie‰il, ale posléze dal v˘povûì a na-
stoupil nov˘ provozovatel, jehoÏ zamûst-
nanci si celou trasu zmonitorovali a zjistili,

Ïe autobus za souãasn˘ch podmínek nesmí
na mostek vjet. Vedení nové pfiepravní spo-
leãnosti logicky poÏádalo o náhradní trasu
a problém byl na svûtû.

Ve spolupráci s Krajskou správou údrÏby
silnic hledala obec rychlé fie‰ení, které se také
na‰lo. Cel˘ mostek je dlouhodobû fie‰en v rám-
ci rekonstrukce prÛtahové komunikace, kdy
dojde k jeho kompletnímu zbourání a vystavû-
ní nového, vãetnû jeho mírného roz‰ífiení, sou-
visejících chodníkÛ a pfieloÏek sítí. Toto ov‰em
bude vyÏadovat opût zásah do pozemkÛ sou-
krom˘ch vlastníkÛ, takÏe bûh na del‰í traÈ. 

Na‰lo se ale doãasné fie‰ení, kdy pod

mostek budou umístûny tfii trubky o urãi-
t˘ch prÛmûrech tak, aby umoÏnily prÛtok
i zv˘‰ené vody. Je to provizorní, ale povo-
lené Povodím na 5 let. Povodí nám vy‰lo
vstfiíc a pomûrnû rychle vydalo kladné sta-
novisko a nyní je jiÏ v rámci TSK pfiipra-
ven tento jednoduch˘ projekt na umístûní
zatrubnûní a následného zalití betonem,
ãímÏ se mostek zpevní a bude tak umoÏnûn
prÛjezd autobusu tak, jak tomu bylo dfiív.
Pfiedpokladem (po jednání s TSK, které
v souãasnosti vybírá zhotovitele) je realiza-
ce do cca jednoho aÏ dvou mûsícÛ.

Veronika Cihláfiová

Rekonstrukce prÛtahov˘ch komunikací
a trable s jedním mostkem

Rekonstrukce
průtahových

komunikací je
už dlouhodobým

evergreenem,
který se táhne
už skoro 6 let

a bylo to velkým
tématem

i před volbami.

Vánoãní kvûtinov˘ workshop
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Rekonstrukce ulic
Jiřinková/Akátová

âást ulic v Pfiezleticích je jiÏ opravená a v dobrém stavu, jako napfiíklad
ulice Zahradní nebo ãást Ka‰tanové, nûkteré ulice by si naopak odbornou
péãi zaslouÏily. Z tûch nejhor‰ích byly vybrány ulice Jifiinková a Akátová,
jejichÏ povrchy jsou skuteãnû v dezolátním stavu. Na rekonstrukci byl vy-
pracován projekt a v souãasné dobû probíhají standardní povolovací fiízení
a také je poÏádáno o dotaci z MMR.

Vyprojektováno je odkanalizování a ulice Akátová bude fie‰ena jako
obytná zóna s parkovacími stáními. Pfiedpokládané ukonãení realizace je
2020. Veronika Cihláfiová

Rekonstrukce
kanalizace Pod Hájem
Ulice Pod Hájem je velmi problema-
tickou lokalitou, tedy co se kanaliza-
ce týče. Historicky zde byla gravitač-
ní kanalizace, dokonce jako jedna
z prvních v obci. Poté, co obec vy-
budovala tlakovou kanalizaci, se pře-
čerpávací šachtou přečerpávaly
splašky do tlakové kanalizace. Bylo
to nevhodné a původní kanalizace
byla v dezolátním stavu a natékala
do ní spodní voda. Kamerovými
zkouškami bylo zjištěno, že je
i ucpaná a prorostlá vegetací.

¤e‰ení se ale trochu zkomplikovalo. Ukázalo se, Ïe
vybudování kompletního úseku tlakové kanalizace ne-
ní moÏné vzhledem k zákonÛm, kdy stávající kanali-
zace byla funkãní a obãané na ni byli napojeni a mu-
seli by si zbudovat jímky na vlastní náklady, coÏ se
pochopitelnû nikomu nechtûlo. Obec tedy pfiistoupila
k vyprojektování celkové rekonstrukce systému, kter˘
i nadále zÛstává gravitaãní. Nyní je vybudována nová
pfieãerpávací ‰achta, která je hermeticky uzavfiena, tak-
Ïe nemÛÏe dojít k prosakování spodních vod. ZároveÀ
do‰lo i k pfiepojení ulice U BaÏantnice do stávajícího
systému tlakové kanalizace, coÏ bude postupnû od-
zkou‰eno a zapojeno natrvalo.

Celá akce byla ãásteãnû hrazena z dotace Stfiedo-
ãeského kraje, vût‰í ãást zaplatila obec z vlastních
zdrojÛ. Rekonstrukce je v této chvíli jiÏ dokonãena
a ulice uvedena do pÛvodního stavu.

Veronika Cihláfiová

V tomto období probíhá zimní ãást
stfielby, která je zamûfiena na stfielbu ze
vzduchové pu‰ky. Celé toto období zaãí-
ná v fiíjnu a konãí v bfieznu, kdy je
ukonãeno mistrovstvím republiky na
stfielnici v Plzni. Zúãastnit se ho mohou
v‰ichni stfielci, ktefií bûhem celého cyklu
prokáÏí na závodech dostateãnou v˘-
konnost. MÛÏeme s uspokojením kon-
statovat, Ïe na mistrovství se kvalifiko-
vali v‰ichni na‰i stfielci (mimo úpln˘ch
zaãáteãníkÛ). Samotné mistrovství je
rozdûleno na dvû ãásti. Zaãátkem bfiez-
na stfiílí v‰ichni, ktefií jsou star‰í pat-
nácti let, v poloze ve stoje, a na konci
bfiezna pak mlad‰í stfielci v poloze v le-
Ïe. Zde se ovûfií poctivost a píle z tré-
ninkÛ a potvrdí se v˘sledky ze závodÛ
uskuteãnûn˘ch bûhem sezony. Tréninky
v na‰em oddíle jsou pravidelnû kaÏdé
úter˘ a ãtvrtek ve spoleãenské místnosti

Obecního úfiadu Pfiezletice pod vedením
trenérÛ Jifií Novák sen., Jaroslav Slava-
ta st. a Miloslav ·ulc st.. 

Bûhem této vzduchovkové sezony na‰i
stfielci uskuteãnili pfies sto startÛ na zá-
vodech po cel˘ch âechách a mnohdy
s v˘born˘mi v˘sledky. Nejúspû‰nûj‰í je
Ondra Semeck˘, kter˘ pfiestoÏe je mlad-
‰í dorostenec, se zúãastÀuje juniorsk˘ch
a seniorsk˘ch soutûÏí. Pro své v˘borné
v˘sledky byl dokonce zafiazen do v˘bûru
reprezentaãních nadûjí, kde se mu pravi-
delnû vûnují státní trenéfii. Na nedávné
Velké cenû Stfiedoãeského kraje v Podû-
bradech, kde se se‰la republiková repre-
zentace, se probojoval aÏ do finále,
v nûmÏ obsadil v˘borné ‰esté místo, hned
za profesionálními stfielci. Zde bych chtûl
poznamenat, Ïe to není první pfiípad ús-
pû‰ného stfielce z Pfiezletic, protoÏe za lé-
ta ãinnosti stfieleckého oddílu bylo do re-

prezentace zafiazeno mnoho dal‰ích na-
‰ich stfielcÛ. Ale i ostatní na‰i stfielci do-
sahují velice pûkn˘ch v˘sledkÛ, o ãemÏ
svûdãí fiada diplomÛ, které ze závodÛ
pfiiváÏejí. Z tûch nejmlad‰ích pak David
Karabáãek, Sabina Svobodová a Tomá‰
Kyndl, ktefií mají rovnûÏ v˘borné v˘sled-
ky ze závodÛ a mají moÏnost dobrého
umístûní na mistrovství republiky. Ze
star‰ích pak dobr˘ch v˘sledkÛ dosahují
Vít Raboch, Adam Hume‰, Matyá‰ Sysel
a nadûjnû se lep‰ící Mirek Svoboda. Na
v˘sledcích se promítá poctivost pfii tré-
ninku, vytrvalost a v neposlední fiadû
chuÈ dobrého v˘sledku dosáhnout.

Po zakonãení vzduchovkové sezony
v druhé polovinû dubna se pfiemístíme na
stfielnici do Ctûnic, kde zaãneme s tré-
ninky maloráÏky. Termíny tûchto trénin-
kÛ jsou ve stejn˘ch dnech jako na vzdu-
chovku t.j.  úter˘ a ãtvrtek od 16,00 ho-
din. Zájemci o stfielbu se mohou na tré-
ninky pfiijít informovat. První závod
Jarní cena Pfiezletic ve Ctûnicích se usku-
teãní v kvûtnu 2019. 

Za SSK Pfiezletice – oddíl mládeÏe
Jifií Novák sen., Miloslav ·ulc st.

Náš oddíl, který připravuje mladé sportovní střelce, čítá stále
kolem dvaceti členů. Daří se tak doplňovat na stabilní počet
stav po odchodu střelců starších osmnácti let, kteří přecházejí
do juniorských kategorií.  Naše činnost je zaměřena na mladé
střelce ve věku od osmi do zmiňovaných osmnácti let. 

Sportovní Stfieleck˘ Klub Pfiezletice - oddíl mládeÏe
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Zaãnu tedy tím, co bylo… K tradiãním
akcím patfiila záfiijová imatrikulace novû pfii-
jat˘ch dûtí, kouzelnické vystoupení, divadel-
ní pfiedstavení divadélka Prima den a diva-
dla Glans, halloweenské fiádûní, vánoãní
workshop s Katkou Doleãkovou, mikulá‰ská
nadílka, rozsvûcení vánoãního stromeãku,
nadílka pod ním, náv‰tûva prvÀáãkÛ v zá-
kladní ‰kole, zimní sportovní hry (letos jiÏ
páté v pofiadí) a karneval s Prima dnem. 

Netradiãní záleÏitostí pak bylo hudební
interaktivní pásmo s muzikanty, náv‰tûva
VeletrÏního paláce a pfied Vánoci pak pfiiví-
tání pfiedstavitele nejstar‰ího skláfiského ro-
du v âechách s ukázkou skláfiského fiemesla,
nové divadlo Pi‰kot a divadelní spolek BO-
NAFIDE.

A co se chystá? Tradiãnû karneval s Pri-
ma dnem, zblízka uvidíme, co pfiedstavuje
práce profesionálního záchranáfie a profesio-
nálního hasiãe, dodrÏování pravidel silniãní-
ho provozu si vyzkou‰íme na mobilním do-
pravním hfii‰ti, probûhne jarní workshop,
nav‰tíví nás asistenãní psi, projedeme se na
konících v jízdárnû ve Ctûnicích, poslední
den v dubnu se vyfiádíme o ãarodûjnicích,
piknikem v trávû uvítáme na‰e b˘valé pfied-
‰koláky, probûhnou letní sportovní hry pro
dûti a rodiãe (tak jako zimní – jiÏ páté v po-
fiadí) a slavnostnû se rozlouãíme se ‰kolním
rokem. Ti, ktefií odejdou do základní ‰koly,
si rozlouãení protáhnou o spoleãné opékaní
bufitÛ, spaní ve ‰kolce a ranní „kavárniãku“,
ve které rádi pfiivítáme i rodiãe.

A co se letos chystá ne zcela tradiãního?

Nav‰tíví nás exotiãtí papou‰ci z cirkusu Jo,
profesionální artistka, pfiiletí netop˘fii z eko-
centra a závûreãn˘ v˘let se bude odehrávat
v na‰em hlavním mûstû. V‰echny tfiídy zaÏi-
jí komentovanou plavbu po Vltavû, tfiídy
Sluníãka a Hvûzdiãky si je‰tû prohlédnou
Muzeum Karlova mostu, vystoupají na Pet-
fiínskou rozhlednu a pokusí se nezabloudit
v zrcadlovém bludi‰ti.

K v˘ãtu v‰ech v˘‰e uveden˘ch akcí mu-
sím je‰tû zmínit to, Ïe pravidelné a soustav-

né pfied‰kolní vzdûlávání je obohaceno o zá-
jmové krouÏky. V tomto ‰kolním roce to je
angliãtina, „V˘tvarníci“, „Pfied‰koláãek“,
pûveck˘ sboreãek „Kváko‰“ a plaveck˘ v˘-
cvik v bazénu Lagoon LetÀany.

·kolní rok je‰tû nekonãí, na‰e dûti ãeká ve
‰kolce spousta záÏitkÛ, aÈ uÏ pfii velk˘ch ak-
cích nebo ve zdánlivû bûÏn˘ch dnech. Na‰ím
pfiáním je, aby si je uÏívali v klidu a v poho-
dû, aby v klidu a v pohodû byli i jejich rodi-
ãe a na ‰Èastné chvilky nezapomnûli.

Jak fiekl Konfucius: „¤ekni mi, já zapo-
menu, ukaÏ mi, já si vzpomenu a nech mne
proÏít a nikdy nezapomenu“.

Michaela Spûváãková, fieditelka M·

Sluníãka, Hvûzdiãky, Vloãky, Kapiãky
a ze Ïivota ‰kolky „zpráviãky“...

Jménem všech dětí a zaměstnanců mi dovolte stát se
informátorem všeho důležitého, co se událo, co se děje a co
se bude dít v naší školce. Některé události a akce jsou již
oblíbenou tradicí, ale nemalý prostor mají i nové věci.
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Na Obecním úfiadû Pfiezletice jsou k dispozici nádoby
na bioodpad („hnûdé popelnice“) o velikosti 240 l.

Jsou urãeny pro individuální likvidaci bioodpadu.

Svoz bioodpadu: 1x 14 dní,
svozový den: âTVRTEK, SUD¯ T¯DEN,

od 4. 4. do 28. 11. 2019 včetně.

Termíny svozů:   4. 4.,   18. 4.,     2. 5., 16. 5.,  30. 5.,
13. 6.,   27. 6., 11. 7., 25. 7.,

8. 8.,   22. 8.,   5. 9., 19. 9.,
3. 10., 17. 10., 31. 10.,

14. 11., 28. 11.

Cena se odvíjí od data zahájení svozu
(tj. dle předpokládaného počtu svozů).

P¤ÍKLAD:
— kalkulovaná cena za 1 svoz: 62.50 Kã vã. DPH
— cena k zaplacení: 1 125 Kã vã. DPH (18 svozÛ)

Nádobu a známku lze vyzvednout
na OÚ Přezletice, a to -vzhledem k objemnosti
nádob - vždy po předchozí dohodě.

SVOZ TŘÍDĚNÉHO
ODPADU:

Svozové dny/počet kontejnerů

Stanovi‰tû Plast Papír Sklo Tetrapack
pondûlí, úter˘ 1 x 1x
ãtvrtek pátek mûsíãnû mûsíãnû

Ka‰tanová (u M·) 2 2 3 1
Topolová x Ctûnická 2 2 2 1
Zahradní x Na Váze 2 1 2 1
Cukrovarská 1 1 1 1
Vinofiská x Pod Hájem 2 2 1 1
Pod Zahrady 4 3 4 2
Nohavice 2 2 2 1
Pod Hfiebenem 1 1 2 1
Zahradní x Javorová 1 1 1 1

OSTATNÍ SVOZY
Kaštanová (u MŠ): – odûvy

Horní náves čp. 45 („Křenovi“): – jedlé oleje v plast. ná-
dobách, nápojové plechovky, kovov˘ odpad, rozmûrn˘ plast

Sběr probíhá v pondělí od 15 do 19 hodin
nebo po dohodě na Obecním úřadě

JEDNORÁZOVÉ SVOZY
kompostového odpadu – tráva, listí, plevel,

ostříhané květiny, vč. větviček do průměru cca 1 cm
do kontejneru přistaveného v určený den a hodinu

na vybraných stanovištích:

1. stanovi‰tû: ul. Vinofiská - ul. Pod hájem
8.00 - 8.30 hod.

2. stanovi‰tû: ul. Cukrovarská - ul. V podskalí
9.00 - 9.30 hod.

3. stanovi‰tû: ul. Ctûnická - ul. Topolová
10.00 - 10.30 hod.

4. stanovi‰tû: Horní náves u zast. MHD
11.00 - 11.30 hod.

5. stanovi‰tû: ul. Na váze - ul. Zahradní
12.00 - 12.30 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Kontejner je POUZE na KOMPOSTOVATELNÝ

ODPAD!!! Větve nebudou obsluhou
přijímány vůbec a větvičky do 1cm v průměru 

jen rozstříhané na drobné části,
aby mohl být kontejner zcela zaplněn. 

Termíny svozu odpadu
SOBOTA - každých 14 dní!

13. a 27. dubna
11. a 25. kvûtna
8. a 22. ãervna
6. a 20. ãervence

3. 17. a 31. srpna
14. a 28. záfií
12. a 26. fiíjna
9. a 23. listopad

OZNÁMENÍ OBČANŮM
NÁDOBY NA BIOODPAD

– TERMÍNY SVOZU

v sobotu 6. dubna 2019
v dobû od 8,00 do 12,00 hodin

probûhne kaÏdoroãní „Velk˘ jarní úklid“

pro SBĚR ZAHRADNÍHO ODPADU
budou kontejnery pfiistaveny na obvykl˘ch stanovi‰tích:

Vinořská – Hrušková
Cukrovarská – V Podskalí

Zahradní – Na Váze
Ctěnická – Topolová

Horní náves

pro OSTATNÍ SBĚR
velkoobjemov˘: star˘ nábytek, matrace, koberce

nebezpeãn˘: lednice, praãky, TV, baterie, barvy apod.
budou kontejnery na Horní návsi

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Odpad nenaváÏejte v pfiedstihu pfied urãen˘m termínem.

Velké kusy nábytku je potfieba rozbít a rozloÏit
na co nejmen‰í ãásti. V pfiípadû, Ïe pfiivezete velké kusy,

bude Vám na místû k dispozici kladivo ãi palice.

OÚ P¤EZLETICE OZNAMUJE
V·EM OBâANÒM, ÎE...

NELZE PŘIJÍMAT:
Staré pneumatiky, azbestov˘ odpad (stfie‰ní krytina),

rÛzné druhy lepenky (IPA apod.), sklenûné tabule,
autosklo, stavební odpad (cihly, sutû apod.)
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Vzhledem k tomu, Ïe dotace na rekon-
strukci chodníkÛ a kontejnerÛ nejsou a ne-
mají b˘t stále vypsány, chystá se obec do-
konãit revitalizaci Ka‰tanové ulice z vlast-
ních zdrojÛ. 

V dohledné dobû má b˘t vypsán dotaãní
titul z ministerstva pro místní rozvoj, na
parkovací stání u vefiejn˘ch budov, jako

jsou právû tfieba matefiské ‰kolky, takÏe
alespoÀ tuto ãást se obec pokusí fie‰it dotací.

Pfiedpokládané dokonãení celého projek-
tu je plánováno v roce 2020. PÛvodní pfied-
stava dokonãení celé akci byla v leto‰ním
roce, byla by v‰ak ‰koda nevyuÏít moÏnost
zaplatit alespoÀ ãást z jin˘ch, neÏ obecních
zdrojÛ. Veronika Cihláfiová

1. PŘEZLETICKÝ PLES
Těsně před koncem plesové sezóny se podařilo týmu
organizátorů realizovat nápad na konání obecního plesu.
A nápad to byl víc než dobrý. 

Dokonãení chodníku
Ka‰tanová ulice

Veteránská liga
malého fotbalu
– Podzim 2018

V podzimní ãásti Veteránské ligy malého
fotbalu se t˘m Pfiezletice SG umístil ve 4. li-
ze, skupinû D na 10. místû se ziskem 6 bodÛ
pfii záporném skóre 37:53 brankám.

Na nelichotivém v˘sledku se podepsala pfie-
dev‰ím niÏ‰í úãast hráãÛ stabilního kádru
z dÛvodu rÛzn˘ch zdravotních a rodinn˘ch
potíÏí, které lze bohuÏel jen stûÏí ovlivnit.
Zkrátka vûk nikdo nezastaví a nûjak nám chy-
bí nástupci, ktefií by doplnili kádr veteránÛ.

V jarní ãásti sezóny 2019 tedy Pfiezletice
SG opût nastoupí ve 4. lize, skupinû D jako
vloni na podzim a doufejme, Ïe tentokrát
budou v˘sledky o nûco lichotivûj‰í. Na dru-
hou stranu jde hlavnû o pohyb na ãerstvém
vzduchu a radost ze sportovního klání.

PrÛbûÏné v˘sledky zápasÛ, tabulky a ko-
mentáfie najdete jako vÏdy po zahájení jarní
sezóny v t˘deníku Hanspaulka na webov˘ch
stránkách www.psmf.cz v odkazu Veterán-
ská liga V4D. 

Sportu zdar a drÏme palce v‰em na‰im
sportovcÛm nejen fotbalistÛm.

V pfiípadû zájmu o zapojení se do vete-
ránského t˘mu Pfiezletic a splnûní vûkového
limitu 35 let se mÛÏete hlásit na email
tomb12s@seznam.cz.

Jako místo konání byl vybrán Hoff-
manÛv dvÛr ve Vinofii, kter˘ disponuje
dostateãn˘m zázemím pro hudbu, tanec
i obãerstvení. A také bylo v‰eho tfieba,
protoÏe lístky byly dlouho pfied plesem
vyprodány. Bleskovou rychlostí se také
prodaly lístky do tomboly. Koneãnû kdo
by nechtûl vyhrát ·kodu Kodiaq na cel˘
víkend s plnou nádrÏí?

K tanci i poslechu hrála velmi dobfie
kapela Roura a tancovalo se dost. 9.
bfiezna 2019 byl prostû poloÏen základní
kámen hezké tradici.

Veliké díky za pofiadatelství patfií ze-
jména Ditû Vondryskové a celému její-
mu t˘mu, sponzorÛm ale také v‰em zú-
ãastnûn˘m za nádhernou atmosféru.

Veronika Cihláfiová

Chystá se také dokonče-
ní chodníku v Kaštanové
ulici. Jak už jsme infor-
movali, zároveň s tím je
plánováno vytvoření par-
kovacích míst před ma-
teřskou školkou a místo
stávajících kontejnerů na
tříděný odpad jsou vy-
projektovány podzemní
kontejnery, čímž vznikne
nový, otevřený prostor.

Na konci roku bylo vydáno
pravomocné stavební povole-
ní a v souãasné dobû je hoto-
v˘ projekt zafiízení interiéru,
kter˘ zahrnuje vybavení ná-
bytkové ãásti (katedry, stol-
ky), vybavení jídelny, inter-
aktivní tabule nebo tfieba bez-
peãnostní znaãení.

Projekt se koordinoval s pro-
vádûcí dokumentací stavby,
takÏe jsou zaji‰tûny takové de-
taily, jak˘mi je napfiíklad elek-
tronické propojení katedry s in-
teraktivní tabulí.

V fiíjnu 2018 byl zadán
projekt pro provádûcí dokumentaci, pro-
jekt je nyní pfiedán obci v digitální i ti‰tûné
podobû a jde o poslední podklad, kter˘ bu-
de dodáván na Ministerstvo ‰kolství pro to,
aby byla zaregistrována dotace.

Tento proces by mûl probûhnout bûhem 3
mûsícÛ, takÏe v kvûtnu by byla vydána regist-
race celé Ïádosti.

V okamÏiku, kdy bude Ïádost zaregist-
rována, je moÏné zaãít s právníky pracovat
na tendru pro zhotovitele stavby, po jehoÏ
vyhodnocení by na podzim 2019 stavba
mohla zaãít.

BohuÏel od zaãátku projektu svazkové ‰ko-
ly uplynuly témûfi ãtyfii roky a od té doby se

násobnû zvedly ceny stavebních prací. Dne‰-
ní rozpoãet je minimálnû o tfietinu vy‰‰í opro-
ti pÛvodnímu pfiedpokladu a tento finanãní
deficit je potfieba fie‰it – svazek tedy intenziv-
nû jedná s Ministerstvem ‰kolství o úpravû
dotaãního titulu tak, aby svazek pfiispûl ãást-
kou, která by ho úplnû nezruinovala. ZároveÀ
se je‰tû ãeká na vypsání dotaãního titulu z Mi-
nisterstva financí na související pfiístupové
komunikace, které nebudou v majetku svaz-
ku, ale obce Pfiezletice. 

Pro urychlení zaãne v˘stavba ‰koly jako
celku. Jako první se postaví jídelna a je-
den blok ‰koly a za provozu se bude do-
stavovat druh˘ blok. Jídelna bude mít ta-

kovou kapacitu,
aby mohla vyva-
fiovat pro matefi-
ské ‰koly svazku
i pro seniory.

Od spu‰tûní
provádûcí dokumentace probíhaly pravidelné
kontrolní dny v sídle firmy IQ Projekt, která
dokumentaci vyhotovila a to za úãasti pfiedse-
dy svazku, architekta a dal‰ích.

Kontrolních dnÛ se úãastnil také na-
smlouvan˘ projektov˘ manaÏer, kter˘ zná
v‰echny podrobnosti projektu a bude po-
kraãovat pfii pomoci koordinace dotaãních
titulÛ stavby, fakturací, apod., a jehoÏ prá-
ce skonãí kolaudací ‰koly.

Zajímavé bude také vybavení ‰koly. Celá
‰kola bude vytápûna pomocí geotermálních
vrtÛ, umístûn˘ch pod budoucími venkovními
sportovními plochami; teplo pak bude rozvá-
dûno pomocí vzduchové ventilace. Pro stu-
denty i náv‰tûvníky ‰koly bude jistû zajíma-
vé, Ïe v‰echny rozvody budou pfiiznané a ve-
dené venkem a v‰echno bude fiízeno elektro-
nicky, pfiiãemÏ servery budou umístûny za
sklenûn˘mi dvefimi. 

Pokud se nic nezadrhne, první etapa
‰koly by se otevfiela ‰kolákÛm pro ‰kolní
rok 2020/21. Tak si drÏme palce.

Veronika Cihláfiová
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Rekonstrukce
obecního úfiadu

KdyÏ se kdysi pfiekládala na
obecním úfiadu stfie‰ní krytina, zÛ-
stalo pÛvodní trámoví. Od té doby
se stav stfiechy zhor‰il a po poslední
vichfiici zaãalo dokonce do stfiechy
zatékat. Zatékání bylo provizornû
vyfie‰eno, ale podle vyjádfiení tech-
nika bude potfieba udûlat stfiechu
kompletnû novou.

Tím se vyloÏenû nabídlo upravit
stávající prostory vefiejné ãásti úfia-
du v patfie tak, aby mohlo b˘t od-
stranûno sloupoví. Prostor by se tím
stal jednodu‰‰ím a otevfienûj‰ím,
a odstranûním sloupoví a úpravou
sklonu stfiechy by se také zv˘‰ila ka-
pacita sálu a otevfiely by se moÏnosti
pofiádání taneãních zábav.

·Èastnou náhodou má b˘t v do-
hledné dobû na takovouto opravu
vypsána dotace, takÏe v souãasné do-
bû se projekt upravuje k dotaãním
poÏadavkÛm.

Veronika Cihláfiová

Svazková základní ‰kola

UÏ je to skoro rok, kdy vedení obce
zaãalo na popud obãanÛ fie‰it moÏné
vybudování chodníku na pomezí Pfie-
zletice – Vinofi, tedy ulice Cukrovarská
– Rosická. 

Minul˘ i souãasn˘ vinofisk˘ starosta
byli celé vûci naklonûni a v urãité chvíli
byl nasmlouvan˘ i projektant, kter˘ se
celou záleÏitostí zab˘val. 

Situace okolo chodníku ale není dobrá.
Problémem je úzk˘ profil komunikace

a soukromé pozemky na jejích obou stra-
nách. Za zatáãkou na stranû Vinofie také
stávající dÛm zasahuje aÏ na hranici ko-
munikace. S ohledem na to, Ïe chodníky
jsou novû povolovány v ‰ífii aÏ dvou met-
rÛ, je to skuteãnû ofií‰ek.

Obec se tento problém dál snaÏí vyfie-
‰it, ale v podstatû je to teì celé na pro-
jektantovi, kter˘ musí vymyslet fie‰ení,
které mu mimo jiné schválí PâR.

Veronika Cihláfiová

Chodník do Vinofie

Po mnoha
úskalích

to konečně
vypadá,

že projekt
nové školy

míří do
úspěšného

finále.
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Výstavba
Zlatý kopec

V rámci developerského projektu Zlat˘ kopec,
díky tlaku obce na developera, do‰lo k sepsání
zbrusu nové plánovací smlouvy. V té je zakotveno
mimo jiné zv˘‰ení patra v projektovaném parko-
vacím domû a v˘stavba budovy, kde obec získá
prostory v pfiízemí v fiádu stovek metrÛ ãtvereã-
ních. Její v˘stavba zaãne pravdûpodobnû jiÏ letos.
Prostory by mûly b˘t pfiedány v roce 2020 a ná-
slednû budou upraveny pro vefiejnû prospû‰né vy-
uÏití. O jejich vyuÏití není prozatím rozhodnuto,
v první fázi mohou b˘t upraveny napfiíklad pro
obvodního lékafie, zubafie nebo pediatra, dal‰í
prostory mohou b˘t vyuÏity pro vznik komunitní-
ho centra a místa pro setkávání seniorÛ.

Mimo jiné dojde ke zv˘‰ení patra v parkovacím
domû, ãímÏ se uvolní prostor vefiejného prostran-
ství. Veronika Cihláfiová

Zámecké zahradnictví Ctûnice
Jaro už je tu a ve ctěnickém zahradnictví jsou přípravy
v plném proudu. Sezóna začíná 18. března 2019 v 10.00,
tak si nachystejte motyčky. Veronika Cihlářová

V dal‰ích etapách pak
bude vybudován prostor
pro setkávání obyvatel
s pfiírodním kruhov˘m se-
zením, kde by v budoucnu
mohlo probíhat i pálení
ãarodûjnic, dále dûtské
hfii‰tû, odpoãinkové zóny,
parkovací místa, a v nepo-
slední fiadû také nové zá-
zemí pro sportovce se ‰at-
nami, toaletami a vefiej-
nou kavárnou, coÏ dohro-
mady vypadá na velmi
pfiíjemn˘ prostor nejen
k setkávání.

Pfiedtím ale probûhne je‰tû revitali-
zace rybníka, na kterou byla jiÏ dota-
ce schválena. AÏ definitivnû roztaje
led, dojde k vypu‰tûní rybníka a od-
chytu ryb. Rybník bude následnû cel˘
vybagrován, vyãi‰tûn od sedimentÛ,
dojde k opravû hrází a v˘pustného
objektu, budou novû vysvahovány
a zaãi‰tûny v‰echny bfiehy a bude vy-
budován pfiístup do vody, coÏ by celé
mûlo trvat asi dva mûsíce. Rozbory
vody pfied revitalizací prokázaly ne-
pfiítomnost tûÏk˘ch kovÛ a nebezpeã-
n˘ch látek, vytûÏené sedimenty tedy
mohou b˘t navezeny na pole za bu-
doucí ‰kolu a pozdûji rozhrnuty
v rámci zemûdûlské ãinnosti.

No ale hlavnû to znamená, Ïe se zde
bude moÏné koupat, tak uÏ si bûÏte
oprá‰it plavky!

Veronika Cihláfiová

A než budeme mít hotové sportoviště u rybníka,
můžete chodit cvičit na nové street workoutové
hřiště v parku před vinořským zámkem.

Projekt sportovi‰tû
a vefiejného centra
Projekt revitalizace rybníka a sportoviště jde rychle ku-
předu. Již v loňském roce byl vybrán projektant pro
stavební povolení a územní rozhodnutí, který projekt
předal na konci roku 2018. A nyní se také otevřela
možnost dotačního titulu z Ministerstva pro místní roz-
voj, kdy by obec mohla na vybavení sportovních ploch
získat 3 miliony. V první etapě se bude žádat o dotaci
na vytvoření dvou základních sportovních ploch – mul-
tifunkčních hřišť, které budou sloužit pro malou kopa-
nou, nohejbal, volejbal a tenis. Pokud bude dotace od-
souhlasena, mohla by hřiště sloužit již příští rok.
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Expozice muzea se
vztahuje bezprostředně
k historii českosloven-
ského a českého letec-
tví, zvláště vojenského.
V současnosti má ve
sbírkách 275 letadel,
z nichž 85 je vystaveno
ve čtyřech krytých ha-
lách, 25 v nekrytých ex-
pozičních prostorech,
155 je uloženo v depo-
zitářích a 10 letuschop-
ných je provozováno.
Řada letounů patří ke
světovým unikátům.
Pro srovnání jsou vysta-
veny také vybrané typy
světově významných letadel a kro-
mě toho také množství leteckých
motorů, součásti draků letounů,
výzbroj, výstroj, uniformy, prapory,
vyznamenání a další památky,
které se vztahují k historii česko-
slovenského a českého letectví.

V hangáru typu Wagner naleznete rozsáh-
lou expozici z období 2. svûtové války, vãet-
nû letounÛ a dal‰ích exponátÛ. V uvolnûném
hangáru typu Pícha, ve kterém byla aÏ dosud
umístûna letadla z let 1939-1945, na‰ly své
místo proudové letouny první generace.

V hangáru ã. 40 je od roku 2013 umístûna

nová expozice, která se do-
t˘ká pfiedev‰ím továren
a firem Aero, Letov a Avia.
Seznámíte se zde také s má-
lo znám˘mi fakty o letecké
v˘robû na území b˘valého
âeskoslovenska v období
II. svûtové války. Mimo

známé letecké továrny v˘-
stava ukazuje i ty, které se v dÛsledku války
promûnily, jako napfiíklad nûkteré textilky.
V˘stava pfiipomíná odbojáfie, ktefií se snaÏili
v˘robu letadel sabotovat a pfiedstavuje také
mnoho unikátních exponátÛ, které se dopo-
sud ukr˘valy v depozitáfiích.

Veronika Cihláfiová

Letecké muzeum Kbely - zahájení sezony 2019

Alej Republiky
Tenhle nápad se vlastnû zrodil na jafie pfii obnovová-

ní hru‰Àové aleje do Ctûnic. TakÏe kdyÏ pfied stolet˘m
v˘roãím vzniku republiky proudily éterem v˘zvy na za-
sazení pamûtních stromÛ, dohodly se obce Pfiezletice
a Podolanka, Ïe tûch stromÛ vysadí celou alej. Zahrad-
ní odborníci vytipovali vhodné stromy, kter˘mi se z dÛ-
vodu poÏadavku na malou ko‰atost staly jablonû, hru‰-
nû a slivonû. 

28. fiíjna byla zima a pr‰elo, ale to úãastníky nemoh-
lo v Ïádném pfiípadû odradit. Bylo pfiipraveno bohaté
obãerstvení i drobné upomínkové pfiedmûty, a také ná-
rodní písnû v podání harmonikáfie. Na cestû do Podo-
lanky bylo v katastru obou obcí vysázeno pfies sto stro-
mÛ, namíchan˘ch druhovû i odrÛdovû, takÏe se v pfií‰-
tích letech mÛÏeme tû‰it na krásnou cestu, zpestfienou
ovocnou odrÛdou. Veronika Cihláfiová

Alej do
Ctûnic

Krásnou teãkou za pfiíjem-
nou akcí, jakou bylo dosázení
hru‰Àové aleje do Ctûnic, je
bezpochyby umístûní dekoraã-
ního kmene s cedulkami pfii-
hlá‰en˘ch úãastníkÛ sázení.
Tak se stavte podívat.

Veronika Cihláfiová

Zahájení muzejní sezony
v Leteckém muzeu Kbely

proběhne letos 4. května 2019 v čase
10:00 - 17:00; vstupné zdarma.
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Komu se nechce za (nejen) kulturními
akcemi nikam daleko, ani nemusí
– letošní jarní nabídka ve Ctěnicích
je mimořádně bohatá.

� 13. 4. 2019 10.00 – 17.00
Velikonoce ve Ctěnicích

Velikonoãní fiemeslné dílny dají náv‰tûvní-
kÛm moÏnost poznat a vyzkou‰et si zdobení
kraslic rÛzn˘mi technikami, vãetnû drátování,
patchworkov˘ch ãi hanáck˘ch kraslic, rytí
sklenûn˘ch vajec, samozfiejmû také pletení
pomlázek z proutí a ko‰íkáfiství.

� 27. 4. 2019 11.00 – 20.00
Vinný košt v Zámeckém areálu Ctěnice

Degustovat mÛÏete vína od ãesk˘ch a morav-
sk˘ch vinafiství. âeká vás moderní gastronomie
a hudební program po dobu konání akce.

� 11. 5. 2019 10.00 – 17.00
Květinový jarmark

Kvûtinov˘ trh se ponese v duchu oslav za-
hradnického cechu. Nabídne k prodeji ‰irokou
paletu kvûtin, trvalky, letniãky, bylinky
a pestr˘ doprovodn˘ program, jako jsou kvû-
tinové dílny, malování keramiky, ukázky rÛz-
norod˘ch vazeb kvûtin i osazování balkono-
v˘ch a terasov˘ch kvûtinov˘ch truhlíkÛ.

� 11. – 12. 5., 15. – 16. 5 2019
Zahrada Open Air - Divadlo Minor

Kouzelná v˘prava pro celou rodinu za hra-
nice v‰ednosti. Fragmenty úspû‰né minorské
inscenace Trnkovy Zahrady rozehrávají po-
stavy Trpaslíka, Kocoura a zvûdavého kluka.

A kdybyste si vÛbec nic nevybrali, vez-
mûte to procházkou do parku. Od loÀského
roku je zde otevfiené zbrusu nové dûtské
hfii‰tû pro dûti od 3 do 6 let.

Veronika Cihláfiová

Ctûnice - jaro 2019
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Není hezčí způsob, jak
oslavit jaro, než uvaře-
ním pampeliškového
medu, přičemž samo-
zřejmě všichni víme, že
o pravý med nejde.

Pampeli‰kov˘ med
Natrháme si ko‰ík pampeli‰ek, které

rozprostfieme na tác do nízké vrstvy
a necháme tak dlouho, aby mohli odpo-
chodovat rÛzní brouci. Bez ohledu na
zvyklosti neproplachujeme, pfii‰li by-
chom o pyl, a ãím více pylu, tím více
chuti. A pak poãítáme – na 150 hlaviãek
plnû rozkvetl˘ch pampeli‰ek pfiijde litr
vody a jeden citrón, nakrájen˘ na koleã-
ka. Pokud chce nûkdo experimentovat,
je milé k citrónu pfiidat je‰tû pomeranã
a tfieba nûkolik snítek meduÀky. Nechá-
me 10 minut povafiit, pfiiklopíme poklicí
a necháme v hrnci 24 hodin odstát. Dal-
‰í den scedíme a odmûfiujeme – na jeden
litr tekutiny pfiisypeme jeden kilogram
cukru (radûji bílého – hnûd˘ cukr má
tendenci pfiipalovat a pfiedev‰ím mûní
v˘slednou chuÈ), pfiivedeme k varu a ne-
cháme pomalu vafiit tak dlouho, aÏ se
tekutina zaãne táhnout. Kdo nevydrÏí,

mÛÏe jen nechat pfiejít varem, naplnit
do láhví a sladit si ãaj v tekuté formû.
Pampeli‰kov˘ med je ale v˘born˘ i na
chléb s máslem, tak radím vytrvat.

Abychom ale nezÛstávali jen na ãeské

zahrádce, podíváme se s vafieãkou také
do svûta. Na 16. dubna pfiipadá National
Eggs Benedict Day, tak se na ta vejce Be-
nedikt podíváme.

Recept pochází ze Spojen˘ch státÛ,
o jeho vzniku koluje fiada pfiíbûhÛ. Pod-
le jedné verze si tuto kombinaci poprvé
objednal roku 1894 v newyorském hote-
lu Waldorf Astoria burzovní makléfi Le-
muel Benedict, kter˘ se chtûl pomocí to-
hoto jídla zbavit ranní kocoviny, a o po-
pularizaci vajec Benedikt se zaslouÏil
hotelov˘ ‰éfkuchafi Oscar Tschirky. Dal-
‰í teorie klade zrod pokrmu do roku
1860, kdy ho pfiipravil Charles Ranho-
fer z restaurace Delmonico pro milioná-
fie LeGranda Benedicta.

Nejspí‰ byste mûli vûdût, Ïe vejce Be-
nedikt nepatfií zrovna mezi nejdietnûj‰í
jídla. Základem je anglick˘ muffin, na
másle opeãená ‰unka a po‰írované vejce –
to v‰e zalité holandskou omáãkou ze
ÏloutkÛ a másla. Kdo v‰ak tuhle specialitu
ochutná, jednou provÏdy se zamiluje. Vej-
ce Benedikt jsou jako stvofiená pro líná ne-
dûlní dopoledne – a to nejen kvÛli obsaÏe-
nému mnoÏství kalorií, ale i pro lehce
komplikovanou pfiípravu. 

Pro na‰e podmínky mÛÏeme pouÏít
rozpeãené kamerky nebo si koupit hoto-
vé anglické muffiny v Marks & Spencer.

Veronika Cihláfiová

Jen mû nechte
zavázat si zástûru...

…a postavit se k plotně.

Protože voňavá kuchyně
je prostě základem
spokojeného domu. 

Vejce Benedikt
Připravme si holandskou omáčku: 6 lžic bílého vína, 6 lžic bílého vin-
ného octa, 10 kuliček různobarevného pepře a 2 bobkové listy dáme
do malého rendlíku. Přivedeme k varu a vaříme, dokud se obsah ne-
zredukuje na zhruba tři lžíce. Poté vychladíme. 3 žloutky dáme do žá-
ruvzdorné mísy a tu posadíme na kastrol s vroucí vodou (ujistíme se,
že voda se nedotkne mísy) a vmícháme k nim zhruba jednu lžíci octo-
vé redukce. Šleháme dvě minuty, aby obsah zbělal. Mísu sejmeme
z tepla a pak ke žloutkům pomalu a postupně vmícháme zbylý ocet
a 300 gramů rozpuštěného másla. Přidáváme je po troškách a každou
další dávku přiléváme, až když se předchozí zcela vstřebá. Špetku soli
rozmícháme se šťávou z poloviny citronu a vmícháme do omáčky. 

2. Rozkrojíme 6 kaiserek, spodní pÛlky namaÏeme máslem, navrch kaÏdé dáme
silnûj‰í plátek ‰unky, pfiiklopíme a dáme do trouby o teplotû 160 °C.

3. Uvafiíme zastfiená vejce. Ve vût‰ím hrnci pfiivedeme k varu dostatek vody rozmí-
chan˘ se 100 ml bílého vinného octa. SníÏíme plamen, aby voda jen lehce pro-
bublávala, a postupnû do vody rozklepneme 6 vajec: dáme je vÏdy co nejblíÏe
vodní hladinû, vyklepneme a pak se pomocí lÏic snaÏíme bílek zamotat okolo
Ïloutku. Vafiíme 2–3 minuty, vylovíme pomocí vafieãky ãi odpûÀovaãky.

4. Housky vytáhneme z trouby, odklopíme vrchní díly, na ‰unku posadíme vÏdy
jedno vejce, pfielijeme holandskou omáãkou, posypeme pepfiem, pfiiklopíme dru-
hou polovinou housky a jdeme snídat.
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POMÁHÁME
s úctou a pokorou lidem, ktefií se ocitli v terminálním
stadiu nevyléãitelné choroby a pfiejí si strávit své poslední
dny doma, v péãi obûtavé rodiny.

POSKYTUJEME
� domácí zdravotní péãi 
� psychosociální podporu
� odlehãovací

a peãovatelskou pomoc

PODMÍNKY PŘIJETÍ DO PÉČE
— terminální stadium onemocnûní (napfi. nádorového)
— poskytnutí lékafiské zprávy o onemocnûní klienta
— doporuãení praktického nebo jiného o‰etfiujícího lékafie

k poskytování domácí hospicové péãe
— informovan˘ souhlas klienta 
— vyplnûná Ïádost o poskytnutí domácí hospicové péãe 
— zaji‰tûná celodenní péãe jiné osoby nebo rodiny klienta
— bydli‰tû do 35 km od Mûlníka (okres Mûlník, Praha-v˘chod)
— podepsání smlouvy o poskytování domácí hospicové péãe

PRŮBĚH PÉČE
— zdravotní sestry pravidelnû dochází do domácnosti, prÛbûÏnû

kontrolují zdravotní stav pacienta, podávají léky (injekce a infu-
ze), vãetnû opiátÛ, pfievazují rány, mûfií fyziologické funkce,
poradí s pitn˘m reÏimem a stravováním 

— mimo domluvené náv‰tûvy je sestfiiãka stále k dispozici
na telefonu, v pfiípadû potfieby zavolá lékafie

— peãovatelky docházejí podle dohody s klientem
nebo peãující osobou a pomÛÏou s hygienou, zauãí v zacházení
s pacientem, vysvûtlí správné polohování

— dle moÏností pouÏíváme prvky Konceptu bazální stimulace
— vytváfiíme peãující osobû dostateãn˘ ãasov˘ prostor pro

nezbytn˘ odpoãinek a naãerpání nov˘ch sil, pfiiãemÏ vycházíme
zcela z individuálních potfieb kaÏdého jednotlivce

— za v‰ech okolností dbáme na zachování lidské dÛstojnosti
— zajistíme pomÛcky usnadÀující péãi o nemocného ve va‰em do-

movû a budeme vám k dispozici, kdykoliv nás budete potÏebovat
— zprostfiedkujeme vám i duchovní pomoc, pokud si to budete pfiát.

TÝM
� v‰eobecné sestry
� psychosociální pracovnice
� peãovatelky
� lékafi

DOMÁCÍ
HOSPICOVÁ PÉâE

MùLNÍK
PRAHA – V¯CHOD

KONTAKTY: Provozovna: Mûlník, PraÏská 530/21, PSâ 276 01
tel.: +420 720 557 554, e-mail: hospic@hospictempus.cz

web: www.hospictempus.cz        Facebook: Hospic Tempus, z.s.
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MÁMA MÁ/Mù
Pravidelné

setkávání maminek
na rodiãovské dovolené.

DĚTI S SEBOU!
Prostor pro maminky,

ve kterém mohou sdílet své
zku‰enosti a pocity, vzájemnû

se podpofiit a inspirovat
v rodiãovské roli. 2x do mûsíce
máme setkání na dané téma.

Je nutné se pfiihlásit.
Kapacita je 10 míst.

KDE:
Dûtská herna v KVC Vincent

(1. patro), Opoãínská 364, Vinofi
KDY:

kaÏdé úter˘ od 9:30 – 11:30
CENA: 30,- Kã
P¤IHLÁ·ENÍ:

e-mail: martina.rebicek@gmail.com

Seznam témat 2019
29. 1. Dûti a jídlo
12. 2. Já jako máma
12. 3. Vztek dûtí i ten ná‰
9. 4. Matefiství v partnerském vztahu

14. 5. Pfiíchod dal‰ího sourozence
11. 6. Vychovávám své dítû dobfie?
26. 2. Spánek dûtí
26. 3. ·estinedûlí
23. 4. Kojení
28. 5. Rodinné vztahy
25. 6. Porod

Vítání občánků

proběhne v sobotu 18. 5. 2019
ve Společenském sále

obecního úřadu



Jednoduše si přidejte
v aplikaci obec Přezletice

a nechte se informovat
o aktuálním dění bez
nutnosti registrace.
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Aplikace pro Přezletice
...vaše obec na dlani

– stahujte
na Google Play
a App Store

a sledujte nás
na Facebooku
Česká Obec

Stáhněte si mobilní aplikaci

Česká Obec
a nechte se aktuálně

informovat o oznámení
nebo kulturní dění

„nejen“ z obce Přezletice

22

Nábytkářské realizace interiérů na klíč,
špičkově vybavená výroba s CNC stroji,

výroba v Přezleticích

Možnost
zajistit služby
architekta

Kontakt: +420 602 310 391
macourek@hacer.cz, www.hacer.cz

� chodby 
� koupelny 
� šatny 
� ložnice 
� dětské

pokoje 
� obývací

pokoje
� pracovny 
� kuchyně
� a další 

Pavel Pokorn˘, Dolní náves 204, Pfiezletice
tel.: 604 870 224, www.satelit-servis.cz

Satelitní televize

FreeSAT

prodej ✷ montáž ✷ servis

více než 100 programů,
včetně 31 v HD kvalitě za 149,-/měs.

JUDr. Vladimír Zme‰kal,
advokát

si tímto dovoluje oznámit
změnu svého sídla,

které je v souãasné dobû registrováno na adrese: 
Přezletice, U Ctěnického potoka 385, PSČ 250 73.

Lze mne také kontaktovat na telefonním ãísle:

+420 603 464 430.
S poÏadavky na poskytnutí právních sluÏeb se na mne

téÏ mÛÏete obracet na e-mailové adrese:

vladimir.zmeskal@pravovsem.com.
Jsem fiádn˘m ãlenem samosprávné stavovské

organizace, âeské advokátní komory, registrovan˘m
pod evidenãním ãíslem 02269, oprávnûn˘m

vykonávat advokacii ve smyslu zákona.

Právní sluÏby poskytuji v rÛzn˘ch oblastech
obãanského práva, zejména se pak t˘kají ve‰ker˘ch

absolutních majetkov˘ch práv (vãetnû pfievodu nemovitostí
a práva dûdického), relativních majetkov˘ch práv

(vãetnû neoprávnûn˘ch odbûrÛ plynu),
práva rodinného a práva vefiejného se zamûfiením

na pobyt cizincÛ na území âeské republiky.
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