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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 10 — 22. 12. 2016
� Bod 1. Pfiíkazní smlouva (Ing. ·i‰ka)

� Bod 2. Smlouva právní sluÏby
Starosta obce zorganizoval poptávkové fií-

zení na poskytovatele právních sluÏeb. Popta-
ly se tfii firmy – Dvofiák Hager & Partners,
Advokátní kanceláfi Gfiivna & ·merda a PRK
Partners s.r.o. Nabídku odevzdaly pouze fir-
my Dvofiák Hager & Partners (hodinová saz-
ba 3 100Kã) a PRK Partners s.r.o. (hodinová
sazba 3 000Kã). Vzhledem k tomu, Ïe PRK
Partners s.r.o. s obcí jiÏ spolupracovala na
jednorázov˘ch objednávkách, doporuãil sta-
rosta vybrat právû tuto firmu. Zastupitel Fran-
ti‰ek Hucek vznesl poznámku ohlednû moÏ-
ného stfietu zájmu z pohledu obec vs. Podo-
lanka (svazková ‰kola), kde je Mgr. Roman
Peãenka z PRK Partners s.r.o. místostarostou.

� Bod 3. Rozpoãet rok 2017
Rozpoãet vychází ze stávajícího plánu ãin-

nosti obce, je navrhován jako schodkov˘, pfii-
ãemÏ schodek bude kryt z vlastních zdrojÛ
(úspor z pfiedchozích období). Pfiípadné finan-
cování nûkter˘ch plánovan˘ch investic z ex-
terních zdrojÛ bude na zastupitelstvu obce
projednáváno samostatnû.

� Bod 4. Zápis finanãního v˘boru

� Bod 5. Pfiíspûvek na zdravotní péãi
Pan Macourek navrhl zastupitelstvu po-

skytnout pfiíspûvek z rozpoãtu obce na zdra-
votní péãi pro hendikepovanou dceru paní
Podrázské, která je obãankou Pfiezletic. Je ve-
fiejné známa pfiíkladná péãe rodiny a snaha
o získání finanãních prostfiedkÛ na zdravotní
péãi své dcery (napfi. Sbírka víãek pro Kaãen-
ku, charitativní koncert). Zdravotní péãe je fi-
nanãnû velmi nároãná a není z vût‰iny hraze-
na poji‰t?ovnou. Zastupitelstvo obce odsou-
hlasilo poskytnutí pfiíspûvku ve v˘‰i 20
000Kã, a to na základû prokázan˘ch v˘daju?
na zdravotní péãi.

� Bod 6. Team Sokol
Obci se podafiilo získat pozemky od TJ So-

kol. Na základû smluven˘ch dohod by se mûl
z obec nominovat pracovní t˘m, kter˘ bude se
Sokolem komunikovat a dohlédne na smyslu-
plné vyuÏití nabyt˘ch pozemkÛ. Za obec Pfie-
zletice jsou do t˘mu navrÏeni Tomá‰ ¤íha,
Ing. Arch. Bfietislav Luke‰ a Jan Macourek.
Za TJ Sokol budou nominováni ãlenové tûlo-
v˘chovné jednoty.

� Bod 7. Pacht pozemku
– otevírání obálek
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo spolu-

vlastnick˘ podíl pozemku ã. 430/243 v k. ú.
Pfiezletice. Na obec v daném termínu dorazila

jedna nabídka od AgrodruÏstva Brázdim s na-
bídkou pachtovného celkem 19 200Kã. Tato
nabídka byla pfiijata a starosta obce byl povû-
fien podpisem smlouvy.

� Bod 8. Pfiíspûvek cviãitelce
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo poskytnu-

tí jednorázového pfiíspûvku cviãitelce paní
Toulcové na rehabilitaãní cviãení které vyko-
nává v budovû Obecního úfiadu Pfiezletice.
Pfiíspûvek ãiní 6 000 Kã (rozdûleno pro
rok 2016 ve v˘‰i 3 000 Kã a 2017 ve v˘‰i
3 000 Kã). Pro jeho udûlení bude vytvofiena
vefiejnoprávní smlouva o poskytnutí neinves-
tiãní dotace z rozpoãtu obce.

� Bod 9. Dodatek ã. 2 – smlouva SPP
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo sjednání

smlouvy o dodávce plynu SPP CZ, a.s.
Iã:28488016, do obecní budovy VeleÀská 48
a 63. Smlouva pfiinese obci roãní úsporu
12.855Kã oproti souãasnosti a bude sjednána
na dobu urãitou v trvání jednoho roku s moÏ-
ností automatického prodlouÏení o jeden rok.

� Bod 10. Volba ãlenÛ kontrolní komise
âleny kontrolní komise byly zvoleny Petra

Zajícová DiS a Tereza Budafiová.

� Bod 11. Návrh rozp. opatfiení ã. 4/2016

� Bod 12. Îádost – provoz VHA
– Hospoda Na námûstí
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo Ïádost spo-

leãnosti CORONA C.Z. o povolení k umístûní
v˘herního automatu na období 1. 1. 2017 do
31. 12. 2017 v Hospodû Na námûstí.

� Bod 13. Územní studie
PfiedloÏen˘ návrh územní studie lokality

B (Bílá vrátka – Panská pole), kterou vypra-
coval Ing. arch. Petr Starãeviã a má nahradit
studii stávající, byla odsouhlasena zastupiteli
obce. Starostovi obce se ukládá zpracovat re-
gistraãní list této územní studie a podat návrh
Krajskému úfiadu Stfiedoãeského kraje na vlo-
Ïení dat do evidence územnû plánovací ãin-
nosti. Dále pak poskytnout územní studii
opatfienou záznamem o úãinnosti pfiíslu‰nému
stavebnímu úfiadu, pfiíslu‰nému úfiadu územ-
ního plánování i Krajskému úfiadu stfiedoães-
kého kraje a zabezpeãit archivování úplného
elaborátu Územní studie: Lokalita B – Bílá
vrátka – Panská pole.

� Bod 14. V˘bûr nájemce obchod
Na statku
Zámûr pronájmu obchodu Na statku byl

projednán na pfiedchozím zastupitelstvu obce.
Do stanoveného termínu byla pfiedloÏena jed-
na nabídka (pouze pro obchod), a to od stáva-
jícího nájemce, pana Miloty. Nabízená ãástka
nájemného ãiní 5 000Kã/m a komisí byla
shledána jako dostaãující. Obecní zastupitel-
stvo souhlasí s v˘bûrem nájemce prostor ob-
chodu a povûfiuje starostu obce pfiípravou
a podpisem nájemní smlouvy.

� Bod 15. Zámûr pronájmu restaurace
Na statku, VeleÀská 48
Smlouva stávajícího nájemce restaurace Na

Statku konãí ke 31. 1. 2017 a je proto nutné
zajistit dal‰í fungování provozu. Zastupitel-
stvo povûfiilo starostu obce vyvû‰ením zámû-
ru pronájmu na úfiední desku a urãilo nejzaz-
‰í termín podání nabídek na 15. 2. 2017 do
16:00. Obec si vyhrazuje právo pfiedloÏené
nabídky odmítnout.

� Bod 16. Dodatek smlouvy ã. 2 ROPID
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzavfiení

dodatku ã. 2 ke smlouvû o závazku vefiejné
sluÏby ve vefiejné linkové dopravû v systému
PID na období 7. 4. 2015-6. 4. 2025 se spo-
leãností ABOUT ME s.r.o.

� Bod 17. Îádost o koupi obecního
pozemku parc. ã. 953/10, k.ú. Vinofi

� Bod 18. Îádost o odprodej ãásti pozem-
ku parc. ã. 196/7 v k.ú. Pfiezletice

ãíslo 1 — 24. 1. 2017
� Bod 1. Návrh rozp. opatfiení ã. 5/2016

— Zastupitelstov obce odsouhlasilo návrh
rozpoãtového opatfiení ã. 5/2016 a povûfiilo
starostu a úãetní k jeho schválení.

� Bod 2. V˘bûr zhotovitele nábytku
M· Pfiezletice II.
— Do v˘bûrového fiízení administrované

firmou Witero se pfiihlásilo v dané lhÛtû cel-
kem devût firem s nabídkami od 543.909Kã
do 1.477.774Kã bez DPH se zárukami od 24
do 120 mûsícÛ. Nejv˘hodnûj‰í nabídku pfied-
loÏila firma Artspect, a.s., s nabídkou zboÏí
v cenû 542.909Kã se zárukou na 120 mûsícÛ.
Tuto nabídku zastupitelstvo obce také pfiijalo
a povûfiilo starostu obce podpisem smlouvy.

� Bod 3. Zpráva o ãinnosti
Obecní policie Koleã za 11/2016

� Bod 4. V˘roãní zpráva
o poskytnutí informací za r. 2016

� Bod 5. Odmûny pfiedsedÛ v˘borÛ
ZO Pfiezletice
— Zastupitelstvo obce stanovilo mûsíãní

odmûnu pfiedsedovi finanãního v˘boru
a kontrolního v˘boru, a to v maximální v˘‰i
stanovené v pfiíloze ã. 1 k Nafiízení vlády
ã. 37/2003 Sb a v‰ech pozdûj‰ích novel. Jed-
ná se o proplacení ãasovû nároãné práce, kte-
rou ukládá zákon a je nad rámec ãinnosti
bûÏného zastupitele.

� Bod 6. Pozice samostatného
referenta samosprávy

� Bod 7. Dodatek smlouvy ã. 4 ROPID

� Bod 8. Zápis finanãního v˘boru

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
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VáÏení
spoluobãané,
zdravím vás jako tradiãnû
na úvod ãtení dal‰ího ãísla
pfiezletického obãasníku
a rád bych se s vámi podûlil
o nové skuteãnosti z dûní
v na‰í obci a o to, co plánu-
jeme do budoucna.

Asi nejÏhavûj‰í a nejdÛle-
Ïitûj‰í je informace, Ïe byla
dostavûna a zkolaudována
II. budova matefiské ‰kolky
o kapacitû 2 x 24 dûtí a bude uvedena do
provozu 4. záfií tohoto roku. V˘stavba
byla spolufinancována z dotaãního pro-
gramu IROP a bliÏ‰í podrobnosti si bu-
dete moci pfieãíst ve speciálním ãlánku
k v˘stavbû II. pavilonu M·.

Plánovaná v˘stavba Svazkové ‰koly
Pfiezletice – Podolánka – Jen‰tejn je nyní
ve fázi územního fiízení, které bude násle-
dovat fiízení stavební. BliÏ‰í informace
ohlednû v˘stavby ‰koly a provozu Svazko-
vé ‰koly v pronajat˘ch prostorách v Bran-
d˘se nad Labem, nejdete v ãlánku, kter˘ se
‰kolní tematice bude vûnovat samostatnû.

Co nás asi v‰echny stále více trápí je
stav prÛtahové komunikace na‰í obcí,
která mûla b˘t kompletnû opravena jiÏ
v tomto roce. BohuÏel se projekt pozasta-
vil, a to hlavnû z dÛvodu nesouhlasn˘ch
stanovisek vût‰iny vlastníkÛ pfiilehl˘ch
pozemkÛ, ktefií se mûli k chystané rekon-

strukci vyjádfiit. Námitky
v souãasné dobû zpracovává
projektant a s pfiíslu‰n˘mi
vlastníky se bude jednat.

Dal‰ím problémem, kter˘
rozpoutal boufilivou diskusi
a vyústil ve velké mnoÏství
stíÏností je zru‰ení provizor-
ní lávky pfies Ctûnick˘ potok
v lokalitû takzvaného „Oká-
lova“. Ta byla hojnû vyuÏí-
vána k vycházkám a zkraco-
vání cesty do Vinofie, ale vy-
budována byla bez fiádného
stavebního povolení a z ãásti

na soukromém pozemku. Z dÛvodu po-
‰kození byla lávka demontována a k její-
mu obnovení jiÏ nedojde. Vlastník po-
zemku totiÏ k nové instalaci odmítl dát
souhlas. Obec Pfiezletice momentálnû
v dané lokalitû nevlastní Ïádn˘ vhodn˘
pozemek, kde by mohla b˘t náhradní láv-
ka vystavûna. V rámci moÏností se tedy
bude jednat s vlastníky pozemkÛ o pfií-
padném odkupu, abychom mohli novou
lávku znovu vystavût, tentokrát jiÏ v sou-
ladu s platnou legislativou.

Aktuální informací je Ïádost o ukon-
ãení nájemní smlouvy na prostory ob-
chodu s potravinami a smí‰en˘m zboÏím
ze strany souãasného nájemce. Ten se
tak rozhodl ze zdravotních dÛvodÛ. Ote-
vírací hodiny budou do zaji‰tûní nové
nájemní smlouvy upraveny. Vyvû‰eny
jsou na webov˘ch stránkách obce a ve
vefiejn˘ch v˘vûskách. Zámûr pronájmu

prostor bude fiádnû vyvû‰en na úfiední
desce obce a zvefiejnûn i na webov˘ch
stránkách sousedních obcí. O pfiípad-
n˘ch nabídkách na v˘bûr nového ná-
jemce bude následnû rozhodovat v˘bû-
rová komise a novou nájemní smlouvu
bude schvalovat zastupitelstvo obce.

Samozfiejmû jsme pro vás pfiipravili
opût tradiãní spoleãenské a kulturní akce.
NejbliÏ‰í z nich je „Rozlouãení s prázdni-
nami“ v sobotu 2. záfií na hfii‰ti u rybníka
od 15 hodin, dále pak slavnostní otevfiení
II. pavilonu Matefiské ‰koly v pátek
8. záfií. Následovat bude v sobotu
9. záfií „Posvícenská zábava“
a v prÛbûhu mûsíce je napláno-
vána je‰tû „Drakiáda“. V polo-
vinû fiíjna nás ãeká také oblíben˘
„Lampionov˘ prÛvod“. Tímto vás
v‰echny srdeãnû zveme k úãasti
na zmínûn˘ch akcích. Termíny
konání budou zvefiejnûny vÏdy
v dostateãném pfiedstihu jak na
webov˘ch stránkách obce, tak na
pouliãních v˘vûskách.

Dovoluji si vás opakovanû po-
Ïádat o pfiípadnou spolupráci pfii tvorbû
obecního zpravodaje. Chybí nám stále ví-
ce pfiispûvatelÛ a pfiípadn˘ch spolupra-
covníkÛ. Zájem o jakoukoli pomoc se
zpravodajem je tedy vítán.

Závûrem pfieji v‰em spoluobãanÛm
klidné proÏití konce léta a nadcházejícího
podzimu a znovu pfiipomínám na‰e motto
„Pfiezletice jsou ná‰ domov“.

Tomá‰ ¤íha – starosta obce

SLOVO STAROSTY
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nadfiízenému správnímu celku do 15 dnÛ od
jeho schválení.

� Bod 13. Zámûr práva stavby
Svazková ‰kola PPJ
— Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zá-

mûr zfiízení práva stavby na pozemcích v k.ú.
Pfiezletice p.ã. 430/242 a 430/64.

� Bod 14. Pfiíspûvek na sportovní ãinnost
TJ Sokol Pfiezletice
— Zastupitelstvo schválilo poskytnutí pfiís-

pûvku na ãinnost klubu v roce 2017 spolku TJ
Sokol Pfiezletice, a to v celkové v˘‰i 15.000
Kã. Pfiíspûvek bude o‰etfien vefiejnoprávní
smlouvou o poskytnutí neinvestiãní dotace
z rozpoãtu obce.

� Bod 15. Zámûr smûny ãásti pozemkÛ
p.ã. 515/2 a p.ã. 6
— Obec souhlasí se smûnou ãásti pozemkÛ

v k.ú. Pfiezletice p.ã. 6 v majetku Ïadatelky
paní ·ulcové a p.ã. 515/2 c majetku obce.

ãíslo 4 — 31. 5. 2017
� Bod 1. Projekt revitalizace rybníka

v Pfiezleticích
— Zastupitelstvo pro plánovanou revitali-

zaci rybníka odsouhlasilo v˘bûr projektanta
Ing. Franti‰ka Mandovce. Celková cena pro-
jektu by mûla ãinit 140.000Kã.

� Bod 2. Smlouva – administrace dotace
„Revitalizace rybníka“
— Obecní zastupitelstvo v souvislosti

s plánovanou revitalizací hlasovalo pro uza-
vfiení pfiíkazní smlouvy o zabezpeãení pfiípra-
vy Ïádosti o dotaci na projekt „Revitalizace
rybníka v obci Pfiezletice“, a to se spoleãnos-
tí Witero s.r.o.

� Bod 3. Smlouva o úvûru âS
— Zastupitelstvo obce odsouhlasilo po-

skytnutí úvûru s úvûrovou ãástkou ve v˘‰i
10.000.000 Kã. âástka poslouÏí k zaji‰tûní fi-
nancování v˘stavby II. ‰kolky do doby pro-
placení dotace.

� Bod 4. Smlouva o vedení úãetnictví
— Pro vykonávání funkce obecní úãetní

byla vybrána Vûra Lísalová, stávající úãetní
obce Jen‰tejn.

� Bod 5. Smlouva o vykonání
pfiezkoumání hospodafiení
— Pfiezkoumání hospodafiení obce Pfiezleti-

ce provede firma Atlas Audit s.r.o.

� Bod 6. V˘stavba podzemních sbûrn˘ch
kontejnerÛ (Ka‰tanová)

� Bod 7. Smlouva – administrace dotace
roz‰ífiení âOV
— Zastupitelstvo obce v souvislosti se za-

bezpeãením pfiípravy Ïádosti o dotaci na pro-
jekt „Roz‰ífiení âOV v obci Pfiezletice“ hlaso-
valo pro uzavfiení pfiíkazní smlouvy se spoleã-
ností Witero s.r.o.

� Bod 8. Dodatek smlouvy k administraci
dotace „Roz‰ífiení kanalizace“

� Bod 9. Rozpoãtové opatfiení ã. 2-2017

� Bod 10. Anal˘za provozu âOV Pfiezletice
— Obecní zastupitelstvo jako zpracova-

tele „Provozní studie âOV v obci Pfiezleti-

ce“ vybralo firmu Vodohospodáfisk˘ rozvoj
a v˘stavba a.s.

� Bod 11. Prodej pozemku
ã. 57/6 k.ú. Pfiezletice
— Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej po-

zemku v k.u. Pfiezletice p.ã. 57/6 manÏelÛm
Hloup˘m, a to za cenu 500Kã/m2.

� Bod 12. Smûnná smlouva
(p. ·ulcová ãásti poz. 6 a 515/2)
— Zastupitelstvo odsouhlasilo smûnu ãásti

pozemkÛ v k.ú. Pfiezletice p.ã. 6 v majetku pa-
ní ·ulcové a p.ã. 515/2 v majetku obce.

� Bod 13. Odprodej ãásti poz. 529/14
— Obecní zastupitelstvo hlasovalo pro pro-

dej ãásti pozemku p.ã. 529/14 v k.ú. Pfiezleti-
ce za minimální cenu 500Kã/m2. Starosta byl
povûfien vyvû‰ením zámûru prodeje na úfiední
desku obce.

� Bod 14. Vefiejnoprávní smlouva
(Pfiezletická trefa)
— Zastupitelstvo obce souhlasilo s po-

skytnutím pfiíspûvku na akci „Pfiezletická
trefa do ãerného“ v celkové v˘‰i 4.000Kã.
Tento pfiíspûvek bude o‰etfien vefiejnoprávní
smlouvou o poskytnutí neinvestiãní dotace
z rozpoãtu obce.

� Bod 15. Smlouva o zfiízení vûcného
bfiemene – âEZ a.s. – p.ã. 427/2

� Bod 16. Odprodej ãásti
pozemku 430/245
— Obecní zastupitelstvo hlasovalo pro od-

prodej pozemkÛ p.ã. 759 a 430/245 novû od-
dûlen˘ch od pozemku p.ã. 430/63 v k.ú. Pfie-
zletice firmû âEZ Distribuce.

� Bod 17. Smlouva o zfiíz. sluÏebnosti –
âeská telekomunikaãní infrastrutkura
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ãíslo 2 — 23. 2. 2017
� Bod 1. Smlouva o zfiíz. vûcného

bfiemene (p. BroÏová)

� Bod 2. Prodej ãásti pozemku p.ã. 196/7
k.ú. Pfiezletice, otevírání obálek
— Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odpro-

dej pozemku p.ã. 196/10, novû oddûleného od
pozemku p.ã. 196/7. Prodejní cena ãiní
550Kã/m2. Zastupitelstvo dále souhlasí s uza-
vfiením kupní smlouvy mezi kupujícím Ing.
arch. Vítûzslavem âeÀkem a prodávajícím
obcí Pfiezletice.

� Bod 3. Prodej ãásti pozemku p.ã. 953/10
k.ú. Vinofi, otevírání obálek
— Zastupitelstvo obce odsouhlasilo odpro-

dej pozemku p.ã. 953/10, za prodejní cenu
800 Kã/m2. Zastupitelstvo dále souhlasí
s uzavfiením kupní smlouvy mezi kupujícím
mûst. ãást Praha Vinofi a prodávajícím obcí
Pfiezletice.

� Bod 4. Smûrnice obce
— Zastupitelstvo obce rozhodlo o vydání

smûrnic: Organizaãní struktura obce; Eviden-
ce, úãtování a odepisování majetku; Úãtov˘
rozvrh, úãetní knihy a náleÏitosti úãetních do-
kladÛ; Smûrnice upravující obûh úãetních do-
kladÛ; Smûrnice k finanãní kontrole; Harmo-
nogram úãetní závûrky; Inventarizace majet-
ku, pohledávek a závazkÛ obce Pfiezletice;
Smûrnice vedení pokladny; Smûrnice pro ãa-
sové rozli‰ení nákladÛ a v˘nosÛ, vãetnû do-
hadn˘ch poloÏek; Smûrnice k rozpoãtovému
hospodafiení; Smûrnice k zadávání vefiejn˘ch
zakázek malého rozsahu. Vydáním tûchto
smûrnic, kter˘m byl povûfien starosta obce, se
zároveÀ ru‰í pfiedchozí smûrnice.

� Bod 5. Úprava ceníku sluÏeb

� Bod 6. Smlouva o pfievzetí dluhu Benuga
— Vzhledem k pokraãující v˘stavbû v lo-

kalitû Zlat˘ kopec a poÏadavcích na úpravu
projetu, poÏaduje obec uzavfiení plánovací
smlouvy s developerem Benuga s.r.o. V rámci
jednání obec zastupuje advokátní kanceláfi
PRK Partners s.r.o., jejíÏ sluÏby by mûl ná-
slednû proplatit Benuga s.r.o. Zastupitelstvo
obce odsouhlasilo uzavfiení smlouvy o pfievze-
tí dluhu mezi obcí Pfiezletice a Benuga s.r.o.

� Bod 7. Smlouva o poskytování PRK
— V souvislosti s pfiedchozím bodem za-

stupitelstvo obce odsouhlasilo uzavfiení smlou-
vy o poskytování právních sluÏeb mezi advo-
kátní kanceláfií PRK Partners s.r.o., poskyto-
vatelem právních sluÏeb a obcí Pfiezletice.

� Bod 8. Úãetní závûrka
— Zastupitelstvo obce schválilo úãetní zá-

vûrku obce Pfiezletice za rok 2016. V rámci
závûrky byl schválen také v˘sledek hospoda-
fiení M· Pfiezletice za uplynul˘ rok a odsou-
hlaseno rozdûlení zisku M· Pfiezletice ve v˘-
‰i 123.690,40Kã – 50 % do fondu odmûn a 50
% do rezervního fondu tvofieného ze zlep‰e-
ného v˘sledku hospodafiení.

� Bod 9. Zpráva o inventarizaci
majetku obce
— Obecní zastupitelstvo souhlasí s vyfiaze-

ním drobného majetku dle pfiíloh inventárního
zápisu a ostatní individuální úpravy dle návr-

hu inventarizaãní komise. Starosta byl povû-
fien zabezpeãením fyzické likvidace vyfiazené-
ho majetku a úãetní obce fiádn˘m zabezpeãe-
ním úãtování o schválen˘ch zmûnách.

� Bod 10. Pfiíspûvek startovné
SG Pfiezletice
— Zastupitelstvo odsouhlasilo poskytnutí

pfiíspûvku na startovné na zimní turnaj „Hans-
paulské ligy“ a to na její jarní ãást pro rok
2017. Pfiíspûvek je urãen pro t˘m Pfiezletice
SG, a to v celkové v˘ãi 6.800 Kã. Jde o nein-
vestiãní dotaci z rozpoãtu obce, o‰etfienou ve-
fiejnoprávní smlovou.

� Bod 11. Dodatek smlouvy ã. 2
– úãetní sluÏby
— Obec souhlasí s uzavfiením dodatku ã. 2

smlouvy o poskytování úãetních sluÏeb se stá-
vající úãetní Bc. Kamilou Stareãkovou. Doda-
tek byl pfiedloÏen na základû zv˘‰ení nákladÛ
v souvislosti s obcí, která se stala plátcem DPH.
Cena se tímto zvy‰uje na 12.000 Kã mûsíãnû.

� Bod 12. Pfiíspûvek na sportovní ãinnost
SSK Pfiezletice
— Zastupitelstvo obce odsouhlasilo po-

skytnutí pfiíspûvku SKK Pfiezletice pro rok
2017. V˘‰e pfiíspûvku byla stanovena na
20.000 Kã a bude o‰etfiena vefiejnoprávní
smlouvou o poskytnutí neinvestiãní dotace
z rozpoãtu obce.

� Bod 13. OZV ã. 1/17 ‰kolsk˘ obvod
— Obecní zastupitelstvo schválilo na zákla-

dé ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona ã.
561/2004 Sb., o pfied‰kolním, základním, stfied-
ním, vy‰‰ím odborném a jiném vzdûlá-
vání (‰kolsk˘ zákon), ve znûní pozdûj‰ích pfied-
pisÛ, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
vydat Obecnû závaznou vyhlá‰ku obce Pfiezle-
tice, kterou se stanoví ãást ‰kolského obvodu
základní ‰koly zfiízené svazkem obcí. 

� Bod 14. Zpráva o ãinnosti OP Koleã

� Bod 15. Pfiíspûvek startovné
SK RSC Pfiezletice
— Obec poskytne pfiíspûvek na startovné

a dal‰í ãinnost v roce 2017 spolku Pfiezletice
SK RSC, a to ve v˘‰i 10.000 Kã.

� Bod 16. Dodatek smlouvy ã. 1
k pfiíkazní smlouvû st. dozor Nedbal
— Zastupitelstvo odsouhlasilo dodatek

k pfiíkazní smlouvû mezi obcí Pfiezletice a Ing.
arch. Tomá‰em Nedbalem, poskytovatelem
sluÏeb. Pfiíkazní smlouva fie‰í roz‰ífiení prací
pÛvodnû dojednan˘ch v souvislosti s dozoro-
váním stavby matefiské ‰koly. Dodatek smlou-
vy fie‰í roz‰ífiení dozorování i na projekt v˘-
stavby âOV (ãistírny odpadních vod?)

� Bod 17. Závazné spoleãné prohlá‰ení
Konstruktiva VDS, P. KubÛ, V. KubÛ,
K. ·tantejsk˘, obec Pfiezletice

ãíslo 3 — 6. 4. 2017
� Bod 1. V˘bûr dodavatele sluÏeb Sbûr,

pfieprava a odstranûní odpadu
— Do vypsaného v˘bûrového fiízení se pfii-

hlásily dvû firmy – Ave CZ Odpadové hospo-
dáfiství s.r.o. a FCC âeská republika, s.r.o. Ví-

tûzem v˘bûrového fiízení se stala firma FCC,
která podala nejniÏ‰í nabídku a pro obec jiÏ
tuto sluÏbu bez problémÛ vykonává.

� Bod 2. Smlouva o zfiízení vûcného
bfiemene Energon (âEZ, pfieloÏka VN)

� Bod 3. Zámûr na odprodej ãásti
pozemku 430/63 (430/70) k.ú. Pfiezletice
(Trafostanice âEZ)
— Zastupitelstvo obce odsouhlasilo Ïá-

dost âEZ distribuce o odprodej pozemku od-
dûleného od pozemku 430/63, novû 759
a 430/245 o celkové v˘mûfie 76 m2. Jedná se
o ãást pozemku na lukrativním místû v za-
stavitelné ãásti obce. Minimálnû cena za 1
m2 je tedy stanovena na 2.500 Kã. Zastupi-
telstvo povûfiilo starostu vyvû‰ením zámûru
prodeje tûchto pozemkÛ. Obec si vyhrazuje
právo pozemek neprodat.

� Bod 4. Zámûr darovat (odprodat)
pozemek 57/6 k.ú. Pfiezletice
— Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo od-

prodej pozemku p.ã. 57/6 v k.ú. Pfiezletice.
Obec je ochotná pozemek odprodat manÏe-
lÛm Hloup˘m, a to na jejich vlastní Ïádost.
Tento pozemek je obcí dlouhodobû nevyuÏí-
ván a manÏelé Hloupí jej udrÏují na své ná-
klady. Minimální poÏadovaná cena za m2 by-
la stanovena na 500Kã.

� Bod 5. Smlouva o zfiízení bfiemene
Energon (âEZ obnova NN)

� Bod 6. Rozpoãtové opatfiení ã. 1/2017

� Bod 7. Plánovací smlouva (BroÏovi)

� Bod 8. Dohoda o ukonãení budoucí
smlouvy o pfiipojení âEZ

� Bod 9. Budoucí smlouva
o pfiipojení âEZ

� Bod 10. V˘bûr nájemce prostor
restaurace VeleÀská 48
— V daném termínu se do v˘bûrového fií-

zení na pronájem obecních prostor za úãelem
provozování restaurace pfiihlásili dva uchaze-
ãi – Marcela Vali‰ová a Michal Michálek.
Pan Michálek neuvedl nabídkovou cenu za
pronájem a byl tedy komisí vyfiazen. Paní Va-
li‰ová byla po doloÏení chybûjících dokumen-
tÛ (v˘pis z trestního rejstfiíku a bezdluÏnost)
vybrána jako vhodn˘ nájemce prostor restau-
race v ãásti patra a pfiízemí obecní budovy
VeleÀská 48 a starosta byl tedy povûfien pfií-
pravou a podpisem nájemní smlouvy.

� Bod 11. Zpráva o v˘sledku
pfiezkoumání obce Pfiezletice
— Kontrolní orgán zjistil následující po-

chybení: uvnitfi orgánu vefiejné správy do‰lo
ke slouãení fce pfiíkazce operace a správce
rozpoãtu; obec nedoloÏila inventurní soupis
podrozvahového úãtu 909 k rozvahovému dni;
obec nezvefiejnila zámûr smluvnû zfiídit právo
stavby k pozemku ve vlastnictví obce na úfied-
ní desce pod dobu nejménû 15 dní pfied roz-
hodnutím zastupitelstva obce; obec nedoloÏila
provádûní kontroly ve zfiízené pfiíspûvkové or-
ganizaci (protokoly z kontrol). V‰echna uve-
dená pochybení jiÏ byla odstranûna.

� Bod 12. Závûreãn˘ úãet obce Pfiezletice
— Zastupitelstvo obce schválilo závûreãn˘

úãet obce Pfiezletice k 31.12.2016 v jeho pl-
ném rozsahu a bez v˘hrad. Starosta byl povû-
fien zabezpeãením pfiedání závûreãného úãtu

Mnozí jistě zaregistrovali kauzu s odchodem zastu-
pitelů obce, v rámci které se razantně změnilo ob-
sazení zastupitelstva. Odešli Ing. Veronika Vreciono-
vá a Pavel Milota za ODS a Ing. Ludmila Červínová
za Sdružení nezávislých kandidátů (dále SNK). Nově
je nahradili Petra Zajícová DiS z kandidátky ODS
a Ing. arch. Břetislav Lukeš z kandidátky SNK.

Celá, stále je‰tû probíhající, kauza se t˘ká nesrovnalostí v úãetnictví obce,
které má poãátek jiÏ v roce 2011, tedy v období pÛsobení pfiedchozího zastu-
pitelstva.

KdyÏ v loÀském roce tehdej‰í externí úãetní upozornila na nevyúãtované
zálohy, které byly vedeny v obecním úãetnictví, ale nebylo moÏné k nim do-
hledat doklady, starosta poÏádal o dohledání dan˘ch dokladÛ. ProtoÏe ale
k jejich dohledání nedo‰lo, pfiistoupila obec k pfiíslu‰n˘m právním úkonÛm.
Ve stejnou dobu dorazil na obec pravideln˘ krajsk˘ audit, kter˘ logicky zjis-
til ãetná pochybení. Na následném zasedání zastupitelstva Ing. Vrecionová
a Ing. âervínová podaly návrh odvolání starosty, místostarosty a pfiedsedy fi-
nanãního v˘boru s tím, Ïe by se samy ujaly vedení obce. Zastupitelstvo odvo-
lání nepodpofiilo zejména proto, Ïe se celá kauza táhne od dob pfiedchozího
zastupitelstva, kde byla starostkou ing. Vrecionová a místostarostkou Ing.
âervínová. Navíc hrozilo zmafiení rozpracovan˘ch projektÛ.

Po rezignaci v˘‰e zmínûn˘ch zastupitelÛ bylo nutné vyfie‰it situaci, která
není v souladu s § 90  Zákona o obcích. Do‰lo totiÏ ke sníÏení poãtu zastupi-
telÛ do té míry, Ïe jiÏ dále nebylo usná‰eníschopné. Bylo tedy nutné roz‰ífiit
zastupitelstvo alespoÀ o jednoho ãlena.

Z kandidátky ODS Ing. Vrecionové, pfiijala úãast v zastupitelstvu pouze
jedna náhradnice, v‰ichni ostatní se sv˘ch mandátÛ vzdali. Z kandidátky SNK
Ing. âervínové pfiijal úãast v zastupitelstvu taktéÏ pouze jeden náhradník.

Po sloÏení slibu nov˘ch zastupitelÛ, je nyní v obecním zastupitelstvu ‰est
osob a usná‰eníschopnost tedy byla zachována. Na základû podrobného pro-
vûfiování úãetnictví obce finanãním v˘borem, byla odhalena mnohá pochybe-
ní a nesrovnalosti. Pfiedpokládaná ‰koda se ‰plhá do mnoha milionÛ korun
a souãasné zastupitelstvo vûfií, Ïe se tyto finanãní ãástky podafií získat zpût do
obecního rozpoãtu, aby mohly b˘t fiádnû vyuÏity.

V souãasné dobû je celá majetková kauza dále provûfiována policií na zá-
kladû podan˘ch trestních oznámení. Mac

V˘mûna ãásti zastupitelstva
obce Pfiezletice
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� Reprezentace
na Zahradě písní

Leto‰ní jaro zaãalo pro Kamarády úspû‰-
nou a vzornou reprezentací Prahy 9 na festi-
valu dûtsk˘ch sborÛ Zahrada písní 2017

v Praze - Chodovû. Kamarádi si na nûm vy-
zpívali krásné bronzové pásmo (zlaté pásmo
nebylo udûleno). Pro naprostou vût‰inu zpû-
vákÛ to bylo první setkání se soutûÏním vy-
stoupením. Zku‰enosti, které tam Kamarádi
nasbírali, jsou proto velice cenné. DÛleÏité
jsou ale také kontakty, které díky úãasti na

Zahradû písní získali
oni i jejich sbormistfii.

� Festival
Came-
rata
Nova
Náchod
a vystou-
pení
v Polsku

Koncem kvûtna vy-
jeli Kamarádi na festi-
val Camerata Nova
Náchod do Hronova.
S hronovsk˘m sborem
Brumbambule sboristé
navázali vztah a tak se
v˘let do v˘chodních
âech velmi vydafiil.
âlenové sboru nav‰tí-
vili Babiããino údolí,
rozhlednu Na Signálu,
opekli si bufitíky a po
dobu trvání festivalu
pfiespávali v ZU· Hro-
nov. Vyvrcholením
celého víkendu byl
koncert v Kudowû –
Zdróji v Polsku, kde
Kamarádi vystoupili
spoleãnû se sborem
Brumbambule.

Zde pár řádků
z reportáží dětí:

„Pobyt v Hrono-
vû byl moc hezk˘.

Byli jsme ubytováni v ZU· Hronov.
KdyÏ jsme pfiijeli, vyloÏili jsme si vûci
v ZU· a dali si obûd. Po obûdû jsme
jeli autobusem k Babiããinu údolí. Vi-
dûli jsme i dÛm „Staré Bûlidlo“ a sou-
so‰í babiãky s dûtmi. Potom jsme se
vrátili do ZU·, kde jsme si opekli na
ohni ‰pekáãky k veãefii.“

(Krist˘na Habartová)

„V sobotu jsme dopoledne zkou‰eli,
nejdfiív sami a potom i spoleãné písnû
se sborem Brumbambule. Ve tfii hodi-
ny jsme uÏ stáli v Kudowû Zdróji na
námûstí, kde jsme mûli akustickou
zkou‰ku a potom od ãtyfi hodin kon-
cert. Po koncertû skoro v‰ichni ochut-
nali polskou zmrzlinu a v‰ichni jsme se
vydali na zdlouhavou cestu zpût do
Prahy.“ (Lucka Zemanová)

� IX. ročník
Čakovického festivalu
sborového zpěvu

Leto‰ní roãník festivalu, kter˘ se konal od
4. do 21. kvûtna, se vydafiil skvûle. Pûvecké
sbory dospûl˘ch i dûtí z Prahy, Náchoda, Te-
plic, Lo‰tic, Chebu a Zdic u Hronova vystou-
pily dohromady na pûti koncertech. Na v‰ech
koncertech panovala krásná, pfiátelská atmo-
sféra, a to nejen zásluhou v˘born˘ch zpûvákÛ,
ale velk˘m dílem i v‰ech, ktefií se na vystou-
pení pfii‰li podívat. Velk˘ dík za moÏnost zno-
vu uspofiádat tak velké sborové setkání patfií
kromû ãlenÛ Cameraty pfiedev‰ím mûstsk˘m
ãástem Prahy 9, které poskytly finanãní pod-
poru. Koncerty se odehrály ve Kbelích v kos-
tele sv. AlÏbûty a v âakovicích v Schoellero-
vû sále místního zámku a v kostele sv. Remi-
gia. Závûreãn˘ koncert v kostele v âakovi-
cích byl navíc zároveÀ oslavou 25. v˘roãí
trvání sboru Camerata Praha. Po skonãení
koncertu si v‰ichni úãastníci spoleãnû snûdli
krásn˘ „narozeninov˘“ dort. V pfií‰tím roce
nás ãeká jubilejní XX. roãník a jiÏ teì mÛÏe-
me prozradit, Ïe opût budeme mít kromû hos-
tÛ z âeské republiky i hosty zahraniãní.

Stejnû jako v pfiedchozích letech se t˘m veteránsk˘ch fotba-
listÛ Pfiezletice SG úãastnil jarní ãásti ligové soutûÏe, která
probíhala od zaãátku bfiezna do konce ãervna leto‰ního roku.
V celkovém hodnocení získali na‰i veteráni celkem 15 bodÛ. Ze
dvanácti odehran˘ch zápasÛ ve 4. lize, skupinû B, slavili sedm
vítûzství, uhráli jednu remízu a utrÏili ãtyfii poráÏky. Celkové
skóre 48:29 nakonec staãil na páté místo, a tak i v podzimní se-
zonû budou pfiezletiãtí veteráni hájit své pozice ve 4. lize. BliÏ-
‰í informace k soutûÏi, t˘mÛm a jejich v˘sledkÛm najdete na
webov˘ch stránkách www.psmf.cz .

Leto‰ní roãník byl trochu odli‰n˘ od tûch
pfiedchozích. Konal se totiÏ v jiném formátu,
neÏ bylo doposud zvykem. DÛvodÛ bylo
hned nûkolik, ale pfiedev‰ím mal˘ zájem
mlad‰ích roãníkÛ o úãast, a tudíÏ nedostatek
t˘mu v kategorii do 35 let. Pofiadatelé se te-
dy po dohodû s vût‰inou startujících t˘mÛ
dohodli na formátu veteránského turnaje
s minimálním vûkem hráãÛ 35 let (povolena
byla jen jedna v˘jimka na t˘m). Poãet star-
tujících t˘mÛ se omezil na ‰est a byl nasta-

ven rozpis zápasÛ kaÏd˘ s kaÏd˘m a násled-
nû play-off ãtyfi nejlep‰ích t˘mÛ.

V základní ãásti se nejlépe umístily Rado-
nice následovány Pfiezleticemi SG, Hasiãi
Praha a t˘mem Old Boys (Vinotéka Vinofi).
Dva zb˘vající t˘my, kter˘mi byly EmanÛv
V˘bûr a Starci na chmelu, do dal‰ích bojÛ
nepostoupily. Ze semifinálov˘ch dvojic se
do finále probojovaly Radonice a Pfiezletice,
o 3. místo pak soupefiili Hasiãi Praha a Old
Boys (Vinotéka Vinofi).

V souboji o 3. místo prokázali pevnûj‰í
nervy Hasiãi Praha a po penaltovém rozstfie-
lu vyhráli nad t˘mem Old Boys, na kter˘
zbylo nepopulární ãtvrté místo. V napínavém
finálovém souboji nakonec zvítûzil domácí
t˘m Pfiezletice SG nad Radonicemi tûsnû 1:0
a domácí koneãnû po 23 letech zvedli nad
hlavy pohár pro vítûze. Nejlep‰ím brankáfiem
byl vyhlá‰en David Slavata, kter˘ hájil sva-
tyni HasiãÛ a nejlep‰ím stfielcem se stal To-

má‰ Hrabánek z t˘mu Pfiezletic, jenÏ rozho-
dl i finálov˘ souboj.

Podûkování patfií v‰em úãastníkÛm za slu‰-
né a sportovní chování. AÏ na drobné nedo-
statky probûhlo v‰e v poklidu a bez zranûní.
Trocha emocí ale ke kaÏdému sportu neod-
myslitelnû patfií. Nejvût‰í podûkování patfií
tûm, kdo se podíleli na pofiádání turnaje a ná-
sledném úklidu celého areálu.

Doufejme, Ïe i pfií‰tí rok se nad‰enci do
malého fotbalu opût sejdou a budou v této
krásné tradici a vzpomínce na na‰eho kama-
ráda, tragicky zesnulého Milana Javornické-
ho, pokraãovat.

Turnaj 2017

1. místo - Pfiezletice SG
2. místo - Radonice
3. místo - Hasiãi Praha
4. místo - Old Boys
nejlep‰í brankáfi - David Slavata
nejlep‰í stfielec - Tomá‰ Hrabánek

31. roãník Memoriálu Milana Javornického

SSK Pfiezletice oddíl mládeÏe 2017

Díky vlastní stfielnici ve Ctûnicích jsme
mohli uspofiádat Jarní cenu Pfiezletic o pohár
starosty. Závody se vydafiily po v‰ech strán-
kách a Pohár starosty pfievzal Martin ·tíbr
z oddílu SSK v Chaloupkách.

Dal‰í v˘znamnou událostí, která se odehrála
v ãervnu, byla oslava 60. v˘roãí zaloÏení stfiel-
nice. Pfii krásném poãasí se oslavy zúãastnilo
pfiibliÏnû 80 b˘val˘ch i souãasn˘ch stfielcÛ
v ãele s nestorem pfiezletick˘ch stfielcÛ a za-
kládajícím ãlenem panem Jifiím Novákem st.

Na‰e stfielnice bude také dûji‰tûm Podzimní

ceny Pfiezletic, která je souãasnû i Mistrov-
stvím Stfiedoãeského kraje. SoutûÏí v maloráÏ-
kové pu‰ce je opravdu dostatek a na‰ich deset
dorostencÛ se jich pravidelnû zúãastÀuje. Sou-
tûÏe probíhají prakticky v cel˘ch âechách.
Hlavními sledovan˘mi závody v této sportov-
ní oblasti jsou âesk˘ pohár talentované mlá-
deÏe, kter˘ je pofiádán v âesk˘ch Budûjovi-
cích, Karlov˘ch Varech a Plzni. Letos se do
plzeÀského finále kvalifikovalo pût na‰ich
stfielcÛ. Mojmír âalkovsk˘ se pak kvalifikoval
také do závodÛ juniorské reprezentace.

Dal‰í soutûÏ, Duklácká mládeÏnická liga,
se koná v pûti kolech v Plzni. Zde dosáhl
velmi pûkného v˘sledku Daniel Kuãera,
kter˘ obsadil celkové 2. místo v poloze ma-
loráÏka v leÏe.

Chtûl bych je‰tû pfiipomenout, Ïe ná‰ oddíl
mládeÏe je hodnocen ve Stfiedoãeském kraji
jako tfietí nejlep‰í. Po skonãení maloráÏkové
sezony v polovinû záfií, zaãínáme s tréninky
vzduchové pu‰ky v prostorách spoleãenské
místnosti obecního úfiadu Pfiezletice vÏdy
v úter˘ a ve ãtvrtek od 16 hodin.

Trenérská sestava se zatím nemûní – Jifií No-
vák st., Jaroslav Slavata st. a Miloslav ·ulc st.

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

Jak se blíží konec letošních prázdnin i léta, čeká nás i závěr ma-
lorážkové sezony, která vrcholí mistrovstvím České republiky
v Plzni. V průběhu celé sezony, tedy od konec dubna, se naši do-
rostenci zúčastnili mnoha pravidelných tréninků i závodů.

V sobotu dne 15. července
2017 proběhl v areálu sportoviš-
tě u rybníka tradiční Memoriál
Milana Javornického v malé ko-
pané, který pořádá sportovní
klub Přezletice ve spolupráci
s obecním úřadem a občanským
sdružením Přezleťáci z.s. 

Veteránská liga malého
fotbalu – Jaro 2017

Rybáfiské závody
– Přezletice, jaro 2017

Na jafie leto‰ního roku probûhly první
dûtské rybáfiské závody, které by se mohly
stát kaÏdoroãní tradicí. SoutûÏilo se o hod-
notné ceny – dûti mohly vyhrát prut, navi-
ják, ãepici.K potû‰ení a obãerstvení mal˘ch
závodníkÛ byl pfiipraven tematick˘ dort ve
tvaru sumce a dal‰í drobné dortíky. 

Mezi úlovky se objevil napfiíklad kapr,
plotice a nûkteré plevelné ryby. Vinou ne-
pfiíznivého poãasí byla úãast na závodech
niÏ‰í. Vûfiíme, Ïe v dal‰ích letech bude rybá-
fiÛm poãasí více pfiát. Mac

Jaro 2017 u Cameraty a KamarádÛ
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Letní prázdniny jsou u konce. Začíná další
školní rok – pro naši školku rok sedmý. Její his-
torie se začala psát v září 2011, kdy byla v pro-
najatých prostorách Základní školy ve Vinoři zří-
zena třída pro dvacet dětí. Během dalšího fun-
gování byla postavena nová, dvoutřídní školka,
a tak ke třídě „Hvězdiček“ přibyla třída „Sluní-
ček“ a kapacita se zvýšila na padesát dětí.

Vzhledem k rostoucí v˘stavbû v obci a kaÏdoroãnímu velkému
pfievisu neuspokojen˘ch ÏadatelÛ o umístûní dûtí, zapoãala v únoru
2017 v˘stavba dal‰ího pavilonu a ke stávajícím tfiídám pfiibyly tfií-
dy „Vloãek“ a „Kapiãek“. Letos, poprvé v historii zápisÛ, byli
uspokojeni v‰ichni Ïadatelé o umístûní sv˘ch dûtí. V souãasnosti
jsme schopni se ve ‰kolce postarat bezmála o sto ÏákÛ.

A jak˘ bude sedm˘ ‰kolní rok? Spoleãnû s nov˘mi dûtmi pfiiví-
táme (z nichÏ dvû budou integrovány v rámci inkluze) i nové za-
mûstnance. Tak jako léta pfiede‰lá se budeme v‰ichni snaÏit o to,
aby Ïáãci získali nejen spoustu znalostí a osvojili si mnoho doved-
ností, ale aby si také na‰li nové kamarády. Ve ‰kolce musí b˘t to-
tiÏ dûti hlavnû ‰Èastné a spokojené.

Îáky ãeká kromû pravidelného vzdûlávání i fiada zájmov˘ch krouÏ-
kÛ a kulturních nebo spoleãn˘ch akcí pro celou rodinu. Nûkteré z nich
jsou uÏ nedílnou souãástí ‰kolního roku – divadlo, kouzelník, ãert
a Mikulá‰, vánoãní a jarní dílniãky, rozsvûcení vánoãního stromeãku,
zimní i letní olympijské hry, náv‰tûva zámku Ctûnice, Národní galerie

Praha, karneval, ãarodûjnice, slavnostní uvítání nov˘ch dûtí a slav-
nostní rozlouãení s pfied‰koláky, spojené s pfiespáním ve ‰kolce.

·kolní rok je na startu a ãeká nás deset mûsícÛ dlouhá traÈ, nechÈ se
tedy v‰em závodníkÛm dobfie bûÏí! Michaela Spûváãková

fieditelka M·

Slavnostní otevfiení ‰kolky probûhne v pá-
tek 8. záfií 2017. V rámci tohoto otevfiení je
pfiipraveno bohaté obãerstvení – studená i tep-
lá kuchynû. Novû nastupující dûti ãeká imat-
rikulace, na niÏ jsou v‰ichni obãané rovnûÏ sr-
deãnû zváni.

Podle kartotéky víme, Ïe ‰kolka kapacitnû
plnû pokryje potfieby obce na nûkolik let do-
pfiedu. JelikoÏ jsme nechali ‰kolku vyprojek-
tovat s konstrukcí dimenzovanou na zv˘‰ení
o dal‰í patro, nebude problém stavbu v pfiípa-
dû potfieby dále roz‰ífiit, a to za velice pfiízni-
v˘ch finanãních podmínek. 

Dále se podafiilo získat dotaci na v˘stavbu
kanalizace v ulici Jilmová, která je poslední,
jeÏ nebyla napojena na centrální systém obce
a byly zde vyuÏívány vlastní septiky. Tato ak-
ce bude dokonãena je‰tû letos. Dotaci posky-
tl Stfiedoãesk˘ kraj ze svého rozpoãtu.

Hotov˘ je i nov˘ projekt na rekonstrukci
havarijní ãásti kanalizace v ulici Pod Hájem,
pro kter˘ byla coby dodavatel vysoutûÏena
firma Zepris. Cena rekonstrukce se pohybuje

ve v˘‰i okolo 5 milionÛ korun. Obec v této
souvislosti nyní Ïádá o dotaci ve v˘‰i zhruba
1,5 milionu korun na Stfiedoãeském kraji. Po-
kud bude Ïádost o dotaci schválena, mohla by
rekonstrukce havarijního stavu kanalizace
probûhnout jiÏ v pfií‰tím roce.

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo projekt
podzemních kontejnerÛ, které by mûly b˘t
zapu‰tûny v ulici Ka‰tanová u Matefiské ‰ko-

ly. V prÛbûhu v˘stavby kontejnerÛ o obsahu
3-5 kubíkÛ, o jejichÏ pravideln˘ odvoz se
bude starat stávající firma pro svoz odpadÛ,
pfiedpokládáme také dokonãení chodníkÛ
v této ulici. Nyní je vybrán projektant. O do-
taci bychom mûli Ïádat bûhem nûkolika mû-
sícÛ a s následnou realizací se poãítá v roce
2018 nebo 2019.

Dal‰ím zajímav˘m projektem je plánovaná
revitalizace rybníka, jejíÏ souãástí bude vy-
pu‰tûní, odtûÏení bahna a úprava bfiehÛ. Ryb-

ník by následnû mohl b˘t uÏíván
i k rekreaãnímu koupání. Usku-
teãnûní revitalizace je napláno-
váno na rok 2018 nebo 2019.

V souvislosti s potfiebou po-
stupného roz‰ífiení novû vysta-
vûné obecní ãistírny odpad-
ních vod (více v samostatném
ãlánku) je pfiipravena stavební
dokumentace pro její roz‰ifio-
vání. S podáním Ïádosti o do-
taci na intenzifikaci poãítáme
v pfií‰tím roce.

Obec získala po dohodû s tû-
lov˘chovnou jednotou TJ Sokol Pfiezletice
pozemky pod stávajícími tenisov˘mi kurty
a hfii‰tûm. Probûhla jednání se zástupci TJ So-
kol a v brzké dobû bude vypsána architekto-
nická soutûÏ na novou podobu sportovi‰tû
a dûtského hfii‰tû. Jednotlivé návrhy budou
pfiedloÏeny vefiejnosti k posouzení a o vítûzi
následnû rozhodne zastupitelstvo obce spoleã-
nû se zástupcem TJ Sokol. Mac

K dotacím a chystan˘m stavebním pracím

PÛvodnû jsme usilovali o zaji‰tûní
pronájmu nevyuÏívané druÏiny kbelské
‰koly. Intenzivní jednání zejména s pa-
ní místostarostkou a radní pro oblast
‰kolství Ivanou ·estákovou vypadala
zprvu slibnû. Na‰e Ïádost byla pfiedlo-
Ïena komisi dopravy, která dala sou-
hlas za podmínky zaji‰tûní ‰kolního au-
tobusu. ·kolská komise a následné za-
sedání rady ale Ïádosti nevyhovûly.

Následnû se tedy horeãnû pracovalo
na zaji‰tûní jin˘ch prostor. Vytipováno
a rozjednáno bylo nûkolik míst – na-
pfiíklad Praha Ládví nebo Vinofi.
V tûchto dvou lokalitách se ale ukázala jako
problematická dopravní dostupnost, nevyho-
vující prostory a dal‰í. Nakonec se podafiilo
nejpfiíznivûj‰í podmínky dojednat v Brand˘se
nad Labem-Staré Boleslavi, a to zejména dí-
ky vstfiícnosti a pochopení starosty Ing. Vlas-
timila Picka, místostarosty Mgr. Petra Kváãi
a zbylého vedení mûsta. ·kolní docházka bu-
de zaji‰tûna v prostorách místní pedagogické
fakulty. Do svazkem ãásteãnû rekonstruova-
n˘ch prostor prvÀáci jiÏ nastoupili a budou
zde plnit své ‰kolní povinnosti do dokonãení
v˘stavby nové ‰koly v Pfiezleticích, kam se
následnû pfiestûhují. Pro pohodlnou dostup-
nost byla ve spolupráci se Stfiedoãesk˘m kra-

jem zfiízena nová autobusová linka, která se
postará o ranní odvoz dûtí do ‰koly a také je-
jich odpolední návrat zpût do místa bydli‰tû.

Postupnû se blíÏíme k zahájení v˘stavbû
svazkové ‰koly v Pfiezleticích, pfiestoÏe stále
naráÏíme na mnohá úskalí v podobû schvalo-
vacích procesÛ. Na stavebním úfiadu je právû
projednávána dokumentace pro Územní roz-
hodnutí. Nyní jsou obesláni standardní úãast-
níci a také v polovinû leto‰ního roku zaloÏe-
n˘ spolek Orchis z.s., kter˘ se do fiízení pfii-
hlásil. Tento spolek má sídlo v Liberci a re-
gistrovanou ãinnost v oblasti Ïivotního
prostfiedí. Doufáme, Ïe v‰e probûhne hladce
a v nejbliÏ‰í dobû bude vydáno právoplatné

územní rozhodnutí. Dokumentace pro staveb-
ní povolení je jiÏ také hotová, s podáním na
stavební úfiad musíme ale vyãkat právû na
územní rozhodnutí.

Jedním z nejvût‰ích problémÛ je pro svazek
obcí financování celé realizace. Na v˘stavbu
samotné ‰koly se sice podafiilo zajistit dotaãní
titul v dostateãné v˘‰i, ale jiÏ pfii jednáních na
ministerstvu ‰kolství bylo poukázáno na sta-
novenou podmínku, která z dotace umoÏÀuje
zainvestovat pouze stavební úpravy do 10
metrÛ v okolí ‰koly. K na‰í svazkové ‰kole je
v‰ak tfieba vybudovat pfiístupové komunikace,
chodníky, osvûtlení, kanalizaci, vodovod
a mnoho dal‰í související infrastruktury. Ih-
ned po oficiálním oznámení podmínky, jsme
tedy zaãali intenzivnû jednat o vyfie‰ení dané-
ho problému. V srpnu do‰lo k jednání na mi-
nisterstvu financí, kde bylo pfiedbûÏnû dojed-
náno fie‰ení v rámci dotaãního titulu minister-
stva. ·kola bude tedy nakonec pravdûpodob-
nû zainvestována ze tfií fondÛ – ministerstva
‰kolství, které zastfie‰í v˘stavbu samotné bu-
dovy ‰koly a zafiízení, ministerstva financí,
které zastfie‰í související infrastrukturu
a z operaãního programu Ïivotního prostfiedí,
které zastfie‰í dotaci na pasivitu domu.

O následn˘ch krocích budu informovat
v pfií‰tím zpravodaji a dal‰ích informaãních
kanálech. Mac

Logicky nastávají komplikace v podobû zá-
tûÏe pfii v˘stavbû, jako je napfiíklad zv˘‰ení
pra‰nosti na pfiíjezdov˘ch komunikacích.
Obec v‰ak smluvnû o‰etfiila vlastní stavební
dozor, kter˘ má dohlédnout na bezproblémo-
vé fungování celé stavby. Tento krok je dÛle-
Ïit˘ zejména proto, Ïe ãistírna stojí v lokalitû
se spodními vodami, kde je nutné striktnû do-
drÏet potfiebné technologické postupy, aby se
pfiede‰lo budoucím komplikacím a ‰kodám na
stavbû. V souvislosti s v˘stavbou bylo bohu-
Ïel nutné vykácet stávající ãtyfii vzrostlé stro-
my v místû pfiístupové komunikace a jejího

bezprostfiedního okolí. Komunikaci nebylo
moÏné vzhledem k majetkov˘m pomûrÛm
území vyprojektovat na jiném místû. Obec si
je vûdoma nutnosti zachování, údrÏby a roz‰i-
fiování pfiírodních ploch. V blízké dobû poãí-
táme s novou v˘sadbou stromÛ.

Nyní je ãistírna vybudována na poãet
1 000 ekvivalentních osob – tedy zhruba
350 rodinn˘ch domÛ. Do budoucna má b˘t
ale roz‰ifiována tak, aby pokryla kapacitu aÏ
2 500 ekvivalentních osob. âistírna je sobûs-
taãná, bezzápachová a vedou k ní nové ko-
munikace i nové fiady.

Stavba bude zapu‰tûna do zku‰ebního pro-
vozu jiÏ bûhem nûkolika mûsícÛ a prostfied-
nictvím ventilÛ na stávajícím kanalizaãním
fiadu k ní bude pfiipojena západní ãást obce.
Po roce má b˘t oficiálnû zkolaudována a ná-
slednû jiÏ pfiejde do ostrého provozu.

V souãasné dobû probíhá ãi‰tûní vod ve
Vinofii, kde je ãistírna velice pfietíÏená a ne-
dostaãující. Vzhledem k tomu chce obec
poÏádat o dotaci na roz‰ífiení o jednu, pfií-
padnû obû zbylé etapy novû vybudované
âOV Pfiezletice. Mac

V rámci žádostí o dotace se povedlo získat dotaci na výstavbu
Mateřské školy, která činí cca 10 milionů korun. Školka nyní již
stojí a je v provozu. Výstavba nového pavilonu začala v lednu le-
tošního roku a stavební firma odvedla kvalitní práci, takže jsme
stavbu převzali ve stanoveném termínu a bez závad. Po převzetí
proběhla i montáž nábytku, na jehož dodavatele byla vypsána ve-
řejná soutěž. Po vyhodnocení zvítězila firma ArtSpect z Humpol-
ce, která předložila nejlevnější nabídku ve výši cca 550 tisíc ko-
run. Soutěže o nábytek se zúčastnilo celkem devět firem, přičemž
nejvyšší podaná nabídka se blížila 1,5 milionu korun.

Nový školní rok
s novým pavilonem

Svazková ‰kola
Již delší dobu se snažíme
vyřešit palčivý problém
povinné školní docházky,
kterou je potřeba do
doby otevření nové školy
v Přezleticích vyřešit
v provizorních prostorách.

– PPJ

Čistírna odpadních vod Přezletice
Na jaře letošního roku začala v jižní

části obce na louce směrem ke Ctěnické-
mu háji vyrůstat nová stavba. Staví se
zde čistírna odpadních vod pro obec. Ta
je financována developerem, který tím po-
kryje nejen vlastní výstavbu, ale bude
sem přesměrována i část obce a napoje-
na nová škola. Obec se stane provozova-
telem a vlastníkem této stavby prostřed-
nictvím VHS Benešov, provozovatele celé
obecní sítě vodovodu a kanalizace.


