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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 8 — 5. 10. 2015
� Bod 1. Smlouva o spolupráci

(Obec Pfiezletice, Mahindrion Real, a.s.)
Zadání druhé územní studie lokality A
- Bílá vrátka
Smlouva o spolupráci se vztahuje k lokali-

tû Bílá vrátka (budoucí developer v lokalitû)
a úzce souvisí s jiÏ projednanou smlouvou
o vypofiádání spoluvlastnick˘ch podílÛ v uve-
dené lokalitû (pozn. Oddûlení pozemku pro
úãely obecnû prospû‰né v˘stavby napfi. pro
Z· atd.). Pfiílohou smlouvy je zadání druhé
územní studie lokality A–Bílá vrátka. Aktuál-
nû není navrhováno zadání vlastní studie,  je
pouze pfiílohou smlouvy. O vlastním zadání
studie bude rozhodovat ZO na nûkterém z ná-
sledujících zasedání ZO.

Poznámky, pfiipomínky, podnûty: K projed-
návanému tématu vznesla fiadu pfiipomínek
ZO Ing. âervínová. (souhrn témat): kdo pfii-
pravoval smlouvu (J. Macourek - smlouvu
zpracovával právník najmut˘ na tuto smlouvu
vzhledem k jeho vysoké pojistce); opakovanû
nesprávné oznaãení úãelu vyuÏití pozemku
(uvádûn opakovanû „pozemek ‰koly“); ve
smlouvû je uvedeno, Ïe druhá studie by mûla
lépe vyhovovat zámûru developera; nevhodné
urãení kompenzací obci moÏnost odeãtení
kompenzaãního poplatku na potfieby Z·
a M·, Ing. âervínová - Kolik procent lidí bu-
de vyuÏívat ‰kolu, napfi. já ji pouÏívat nebudu
(J. Macourek – pfiijde mi smû‰né fiíct, Ïe já
nebudu nûco pouÏívat, kdyÏ je to vefiejnû pro-
spû‰ná stavba); v˘stavba ‰koly by mûla b˘t
provedena pfiímo developerem (Obec musí
‰kolu vysoutûÏit a stavût ji musí vysoutûÏená
firma, ne developer) (J. Macourek - takto zá-
kon nezní); obec se vzdává práva vzná‰et po-
Ïadavky na vedení cyklostezky (starosta- je to
zakotveno v územním plánu); obec zajistí v˘-
stavbu retenãních nádrÏí (zda je obec bude
i budovat z vlastních zdrojÛ) (starosta - obec
má zaji‰tûnu v˘stavbu); pfiipojení na kanaliza-
ci (jak obec plánuje zajistit vydání územního
rozhodnutí) (j. Macourek - tento problém ne-
fie‰ím, obec nevydává územní rozhodnutí, vy-
dává ho Brand˘s n.L); etapizace v˘stavby bez
nutnosti budování komerãních prostor (v I. fá-
zi); závazek obce nemûnit územní plán do r.
2029 apod. (starosta- momentálnû není tfieba
mûnit územní plán) Co budou dûlat ostatní,
ktefií pfiijdou po vás, napfi. po volbách (staros-
ta- my také musíme respektovat smlouvy uza-
vfiené pfiedchozími zastupitelstvi, napfi. pláno-
vací smlouvy Abbey, Obadi, Zl. Kopec). 

Starosta obce uvedl, Ïe základním krokem je
v souãasnosti fiádné oddûlení pozemku „pro ‰ko-
lu“ (pozn. pracovní název). Plánovací smlouva
bude teprve v budoucnu plánována a dal‰í kroky
budou fie‰eny plánovací smlouvou.

Ing. âervínová uvedla, Ïe Z· bude vázat
mimofiádné prostfiedky obce, které by bylo
moÏné vyuÏít jin˘m zpÛsobem a vût‰ina oby-
vatel potfiebuje jiné vûci neÏ je Z·. Ing. âer-
vínová dále uvedla, Ïe se smlouvou zásadnû
nesouhlasí a zváÏí moÏnost podání oznámení
na hospodafiení vedení obce. Diskuse se stá-
ãela také na v˘stavbu „Zlat˘ Kopec“, v˘stav-
bu vefiejného osvûtlení. 

� Bod 2,3. Budoucí nájemní smlouvy
a Kupní smlouva 1 Home
(dále zasedání 9 bod 3,4)
Smlouvy s 1 Home (ul. Za Humny). Pro-

jednávány byly smlouvy fie‰ící pfievody vefiej-
né infrastruktury.

� Bod 6. Smlouva
o centralizovaném zadávání
Zasedání ã. 9 bod 24 - smlouva
Jedná se o jiÏ jednou projednávanou

smlouvu o centralizovaném zadávání v oblas-
ti dodáve k elektfiiny pro obec (elektronická
draÏba, zaji‰Èovaná obcí ·estajovice). Staros-
ta obce informoval ZO o probûhl˘ch jedná-
ních pfiímo s dodavateli a konstatoval, Ïe spo-
leãná elektronická draÏba více obcí se jeví ja-
ko aktuálnû nejv˘hodnûj‰í fie‰ení.

Na zasedání ã. 9 probûhla informace o v˘-
sledku burzy, kde vyhrála firma  E. ON Ener-
gie, a.s..

� Bod 10. Návrh na zmûnu názvu ulice
Jedná se o ulici „Pod Cvrãovskou cestou“.

Obãané, ktefií vlastní pozemek v této ulici, po-
Ïádali o zmûnu názvu na „Ka‰tanová“, a to
z dÛvodu pfiíli‰ dlouhého schváleného názvu.
Poznámky, pfiipomínky, podnûty: Diskuze ZO
ohlednû moÏnosti a nároãnosti zmûny, rele-
vantního zdÛvodnûní (jedná se o historick˘
název v lokalitû, pojmenování ulice je fiádnû
zapsáno v katastru nemovitostí, název není
uráÏející a pod.).

ZO nepfiijalo Ïádné usnesení. Budou zji‰tû-
ny dal‰í okolnosti a poÏadavky, související
s pfiípadnou zmûnou názvu. O Ïádosti obãanÛ
a vlastním návrhu bude jednáno na zasedání
ZO po zji‰tûní nároãnosti a moÏnosti zmûny.

� Bod 11. Návrh na zv˘‰ení pfiíspûvku
na provoz M· Pfiezletice
Pfiíspûvková organizace M· Pfiezleti-

ce pfiedloÏila plán hospodafiení do konce
r. 2015 a poÏádala o jednorázové nav˘‰ení
pfiíspûvku na provoz M· pro r. 2015 o ãást-
ku 260 tis. Kã. Hlavním dÛvodem je pÛvod-
nû neplánovan˘ v˘daj na nájemné za proná-
jem budovy ‰kolky.

Nájemné úãtuje obec ‰kolce z dÛvodu za-
chování v˘‰e ‰kolného, které doplácí rodiãe
dûtí docházejících do ‰kolky. 

Úplata ‰kolného se stanoví podle pomûru
poãtu dûtí a skuteãné denní délky jednotli-
v˘ch druhÛ provozu.

Mûsíãní v˘‰e úplaty nesmí pfiekroãit 50 %
prÛmûrn˘ch mûsíãních nákladÛ na 1 dítû. Do
nákladÛ se zapoãítávají nûkteré neinvestiãní
v˘daje, jako jsou náklady na energie, vodné,
stoãné, opravy a právû nájemné.

� Bod 12. Pfiíspûvek na asistenta pedagoga
Projednání Ïádosti rodiãÛ Ïáka M· se zdra-

votním postiÏením. Opakující se pfiíspûvek na
asistenta pedagoga ve v˘‰i 3.000,- Kã, a to
pro nov˘ ‰kolní rok 2015/2016. Pfiíspûvek byl
poskytován i v pfiedchozím ‰kolním roce.

� Bod 13. Stanovení nájemného
(pedikúra) od 10/2015
Jedná se o pfiípadnou úpravu nájemného

v provozovnû pí. Urbanové (pedikúra). Pfii pod-
pisu nájemní smlouvy bylo stanoveno nájemné
ve v˘‰i 500,- Kã do 30.9. 2015 s tím, Ïe bude
jednáno o pfiípadné zmûnû. Pro zv˘‰ení ná-
jemného není aktuálnû dÛvod. 

ãíslo 9 — 16. 11. 2015
� Bod 6. Dodatek Smlouvy o dílo v oblas-

ti nakládání s odpady (Regios a.s.)
Spoleãnost Regios a.s. uplatnila opci na

svoz odpadÛ na období od 1.1. 2016 do 31.12.
2016 a pfiedloÏila návrh dodatku ke smlouvû
o dílo, kter˘ prodluÏuje dobu spolupráce s fir-
mou na uvedené období.

� Bod 8. Kalkulace a stanovení ceny
vodného a stoãného pro r. 2016
Starosta obce pfiedloÏil ZO k projednání

návrh vodného a stoãného pro r. 2016 od
provozovatele vodohospodáfiské infrastruk-
tury. Návrh pfiedpokládá nav˘‰ení vodného
a stoãného o 3% vlivem nav˘‰ení cen vstu-
pÛ (Veolia a.s.).

Diskutováno nav˘‰ení koneãné ceny pro
obãany za cenu pfiípadného sníÏení nájem-
ného za vodohospodáfiskou infrastrukturu,
tím by mûla obec sníÏenu rezervu na pfií-
padné opravy; dále vliv problému s kanali-
zací v ul. Pod Hájem apod. Celkové nav˘-
‰ení (v pfiípadû nav˘‰ení o 3%) bude
ãinit 1,-Kã vã. DPH u vodného a 1,41- Kã
vã. DPH u stoãného, vÏdy za 1m3.

Cena stoãného ãiní 48,52 Kã/m3 vã. DPH
a cena vodného ãiní 34,37 Kã/m3 vã. DPH.

� Bod 11. Ceník sluÏeb
(OZV o místních poplatcích)
OZV ã. 2/2014, jejíÏ nedílnou souãástí je

ceník sluÏeb, stanovovala cenu za zábor ve-
fiejného prostranství – za umístûní stavebního
zafiízení. Nadfiízen˘m orgánem nebyla tato ce-
na (15Kã) potvrzena (stavební zákon) a je
nutné znovu stanovit cenu a upravit ceník slu-
Ïeb pro zábor vefiejného prostranství, poplatek
za umístûní stavebního zafiízení ve v˘‰i 10,-
Kã/m2 a den.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
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VáÏení
spoluobãané,
je tady dal‰í ãíslo pfiezle-
tického obãasníku a s ním
opût úvodní slovo staro-
sty. Rád bych Vás pfiede-
v‰ím v‰echny pozdravil
v Novém roce 2016 a po-
pfiál Vám krásné proÏití
právû zaãínajícího jara
a pfiedev‰ím hodnû zdraví
a úspûchÛ v osobním
i spoleãenském Ïivotû.

A nyní k tomu co se v obci událo a co
pfiipravujme:

Pfied koncem loÀského roku byla do-
konãena rekonstrukce vefiejného osvût-
lení v severní ãásti obce a koneãnû v‰e
funguje, tak jak se na moderní dobu
slu‰í a patfií. Nejen to dobfie svítí a vy-
padá, ale zároveÀ obec u‰etfií v˘znam-
né finanãní prostfiedky, díky nízké a re-
gulovatelné spotfiebû pouÏit˘ch LED
svítidel. Souãástí této akce byla i ãás-
teãná úprava po‰kozen˘ch chodníkÛ,
do kter˘ch bylo ukládáno elektrické ve-
dení. ·koda jen, Ïe bohuÏel momentál-
nû nedisponuje vût‰ím objemem finan-
cí, neboÈ by takovouto úpravu potfiebo-
valy nejen dal‰í chodníky, ale i nûkte-
ré místní komunikace.

Pfied vánoãními svátky jsme se jako
jiÏ tradiãnû se‰li na „Vánoãním zpívání“
a bylo to tentokrát trochu jiné, neÏ jsme
byli zvyklí. JelikoÏ v loÀském roce zem-
fiel pan Huliãka, kter˘ dlouhá léta hu-

debnû doprovázel tuto akci
a dal‰í jiné produkce, a tak
jsme museli zvolit nové fie-
‰ení. Po dohodû s matefi-
skou ‰kolkou jsme tento-
krát zvolili kytarov˘ dopro-
vod a duo mlad˘ch zpûvá-
kÛ, ktefií pfies drobné
zádrhele s technikou a se
zpûvníky zvládli svÛj úkol
bravurnû a za coÏ jim veli-
ce dûkujeme a zároveÀ
doufáme, Ïe pfiijmou na‰e
pozvání i v leto‰ním roce.

V leto‰ním roce jsme se
opût posunuli dále v realizaci zabezpe-
ãení pfied‰kolní a ‰kolní docházky. Nej-
pozdûji do poloviny dubna budeme mít
jasno, obdrÏí-li obec dotaci na v˘stavbu
2. pavilónu matefiské ‰koly (kapacita 2
x 25 dûtí). Na tuto investiãní akci jiÏ byl
vybrán zhotovitel a nyní se dokonãuje
územní fiízení a stavební povolení. Po-
kroãili jsme v pfiípravû v˘stavby „Svaz-
kové ‰koly“ na které spolupracujeme
s obcemi Jen‰tejn a Podolánka. Celá
akce je jiÏ ve fázi projektové pfiípravy
a navazujících inÏen˘rsk˘ch ãinností.
Jakmile bude vyhlá‰en oãekávan˘ do-
taãní titul, budeme ihned podávat Ïá-
dost o dotaci na v˘stavbu 1. etapy zá-
kladní ‰koly (plánovan˘ rozsah je 2 x 9
tfiíd + kompletní zázemí).

Pro leto‰ní a pfií‰tí 2 roky se nám po-
dafiilo opût nasmlouvat bezplatn˘ svoz za-
hradního odpadu, takÏe v‰e bude fungo-
vat jako doposud s termíny svozÛ kaÏdé
sudé t˘dny v sobotu. Samozfiejmû budou

provedeny pravidelné jarní a podzimní
sbûry domácích spotfiebiãÛ, nábytku, ne-
bezpeãn˘ch odpadÛ a dal‰ích komodit.
O termínech tûchto svozÛ se mÛÏete jako
vÏdy informovat na obecních v˘vûskách
nebo webov˘ch stránkách obce.

Co se t˘ká plánovan˘ch akcí, ãeká
nás odloÏen˘ „Dûtsk˘ karneval“, kter˘
se bohuÏel nekonal v tradiãním termí-
nu v únoru, kvÛli velkému poãtu ne-
mocn˘ch dûtí a kolizí s jarními prázd-
ninami. Naplánována jsou i pravidelná
posezení se seniory a dal‰í vefiejné kul-
turní akce jako „Pálení ãarodûjnic“,
„Dûtsk˘ den“, „Memoriál Milana Ja-
vornického“ v malé kopané a dal‰í.
Tímto Vás samozfiejmû v‰echny srdeã-
nû zveme k úãasti na tûchto i dal‰ích
akcích. Termíny konání budou zvefiej-
nûny vÏdy aktuálnû v dostateãném
pfiedstihu pfied jednotliv˘mi akcemi.

Samozfiejmû jsem v tomto úvodníku
nevyjmenoval v‰echny akce, které se ko-
naly a budou konat. O nich se
doãtete na následujících strán-
kách v ãláncích ostatních pfii-
spívatelÛ a kolegÛ zastupitelÛ.
Za spolupráci jako vÏdy dûkuji
v‰em, ktefií se na pfiípravû ja-
k˘chkoliv tûchto akcí podíleli,
podílejí a pevnû doufám i nadá-
le podílet budou, protoÏe bez
nich by to zkrátka ne‰lo.

Závûrem pfieji v‰em spoluob-
ãanÛm je‰tû jednou hodnû ‰tûstí,
zdraví a úspûchÛ a znovu pfiipomínám
na‰e motto „Pfiezletice jsou ná‰ domov“.

Tomá‰ ¤íha – starosta obce

SLOVO STAROSTY

� Žádost o dotaci na vý-
stavbu II pavilonu MŠ

Îádost byla podána na ministerstvo
‰kolství. BohuÏel bylo vyãlenûno velmi
malé mnoÏství financí. Poãet schvále-
n˘ch Ïádostí z celé republiky je 12.
V dobû podání nebyla je‰tû kompletnû
vyfiízena stavební dokumentace. Ta se
nyní blíÏí do svého závûru. Nyní bude
podána Ïádost na IROP, kde je vyãle-
nûno na v˘stavbu ‰kolek veliké mnoÏ-
ství financí, proto je pomûrnû vysoká
‰ance na získání dotace.

� Žádost o dotaci na
dobudování kanalizace
Jilmová ulice

Îádost je podána na Stfiedoãeském
kraji. Její finální vyhodnocení probûhne
koncem dubna. Nyní je Ïádost krajem
pfiekontrolována. U této Ïádosti je velmi
vysoká ‰ance k jejímu získání. Po kon-
zultaci s projektantem bude svolána
schÛzka s obyvateli lokality a bude do-
mluven dal‰í postup. Vãas budeme do-
tãené informovat. Mac

Dotace, obecní projekty Malované mapy
Regionu Prahy Sever, kde jsou

rovnûÏ Pfiezletice, lze zakoupit na
obecním úfiadû v úfiední hodiny za
cenu 30 Kã/ks. 

Jedná se o ruãní dílo do posledního
detailu vypracované ãlovûkem za po-
moci moderní techniky, aby mapy byly
co nejpfiesnûj‰í. Jako podklad malífi
pouÏívá trojrozmûrn˘ model krajiny
zpracovan˘ poãítaãem. Dále malífi pou-
Ïívá klasické mapy, ortosnímky a také
letecké pohledy z malé v˘‰ky, které se
fotografují speciálnû pro kaÏdou vytvá-
fienou mapu. Tento originální obraz je
naskenován ve vysokém rozli‰ení a pak
je kartograf a grafik upraví do koneãné
podoby se stovkami názvÛ, piktogramÛ
a vyznaãením turistick˘ch tras.
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sové dopravy linky 302 a linky 386 pro
r. 2016. U linky ã. 302 je navrhováno mírné
nav˘‰ení (cca do 10 tis. Kã roãnû) zálohov˘ch
plateb, linka ã. 386 je‰tû nebyla vyúãtována.
Finanãní pfiíspûvek u linky ã. 302 by mûl ãi-
nit 19.349,- Kã a u linky ã. 386 by mûl ãinit
8.402,30 Kã mûsíãnû (v obou pfiípadech se
jedná o zálohové platby).

Starosta obce upfiesnil stávající platby
s tím, Ïe linka ã. 302 je vytíÏenûj‰í a kom-
penzují se tím náklady na ménû vytíÏenou
linku ã. 386.

� Bod 14. Dodatek ã. 3 (MS-Invest-lokali-
ta Nohavice) (pfiílohaã.9)
Návrh dodatku ã. 3 k plánovací smlouvû

v lokalitû Nohavice. Dodatkem se upravuje
pfievod pozemkÛ (nikoli infrastruktury) obcí
– pÛvodnû bylo navrhováno bezúplatné pfie-
dání pozemkÛ obci, novû je navrhován od-
kup za cenu 1 tis. Kã. Specifikován je i ter-
mín dokonãení v˘stavby (pÛvodnû „60 mû-
sícÛ od zahájení v˘stavby“, aktuálnû speci-
fikováno: „do 30.6. 2017“). K Ïádn˘m
dal‰ím zmûnám nedochází.

Poznámky, pfiipomínky, podnûty: Starosta
obce uvedl, Ïe pfiistoupením na odkup po-
zemkÛ obec získává navíc pozemek, kter˘ pÛ-
vodnû developer obci nenabízel– zasíÈovan˘
pozemek za stávajícími tenisov˘mi kurty.

� Bod 15. Dodatek ã. 7 k rámcové smlou-
vû (Benuga s.r.o.) (pfiíloha ã. 10)
Projednání návrhu dodatku ã. 7 krámcové

smlouvû. Dodatek prodluÏuje termín platnosti
smlouvy (pÛv. do 31.12. 2015, novû navrho-
vána platnost pÛvodní smlouvy do konce mû-
síce února 2016).

Poznámky, pfiipomínky, podnûty: Disku-
ze a pfiipomínky ZO ohlednû povinností de-
velopera, moÏností obce, dal‰ího postupu
v jednání atd.

Pozn. se spoleãností bylo skoro rok jedná-
no o poÏadavku obce na vytvofiení úplnû no-
vé Plánovací smlouvy, která by nahradila pÛ-
vodní nevyhovující. Vzhledem k prÛtahÛm
do‰lo ke konci roku ke krátkému prodlouÏení
termínu platnosti. Spoleãnost Benuga v‰ak
nebyla schopna a ochotna dále pokraãovat
v jednáních na vytvofiení smlouvy nové. 

Proto na zasedání ã. 2 - 19.2. 2016:

� Bod 2. Dodatek ã. 8 ke Smlouvû
o spolupráci s firmou Benuga s.r.o.
– prodlouÏení smlouvy
Nebylo o návrhu nového dodatku hlaso-

váno. Dodatek byl pfiedloÏen po termínu
smlouvy a tím je nehlasovateln˘. V sou-
ãasné dobû nemá Benuga platnou Plánova-
cí, ani jinou smlouvu s obcí. Bez toho ne-
mÛÏe udûlat Ïádné zmûny projektu a pfie-
vést ulice a dal‰í obci. 

Od té doby Benuga nejeví zájem o dal‰í
jednání.

� Bod 17. Nav˘‰ení pfiíspûvku svazku
obcí Pfiezletice, Podolanka, Jen‰tejn
ZO p. Macourek informoval ZO o jednání

SMO dne 18.11. 2015, kde byl mj. projedná-
ván pfiíspûvek obcí pro r. 2016. V˘‰e pfiíspûv-
ku závisí na plánu ãinnosti svazku. Delegáti
obcí Podolanka a Jen‰tejn pfiípadné nav˘‰ení
pfiíspûvku podmínili projednáním a schvále-
ním v˘‰e pfiíspûvku zastupiteli sv˘ch obcí.
Obec Pfiezletice by mûla nad rámec standard-
ního poplatku zaplatit ãástku 112.654,-Kã.

Pfiedseda svazku p. Macourek upfiesnil plán
svazku (v˘stavba Z· v Pfiezleticích). Uvedl
mj. Îe z dÛvodu moÏn˘ch dotací bylo nutné
rozdûlit pÛvodní projekt na 3 ãásti (v˘stavba
budovy 1. stupnû Z·, v˘stavba budovy pro 2.
stupeÀ Z· a v˘stavba budovy jídelny). V prv-
ní fázi bude Ïádáno o dotaci na v˘stavbu bu-
dovy pro 1. stupeÀ Z·, jedná se o ãástku cca
30 mil. Kã.

Následnû bylo zji‰tûno, Ïe bude pravdûpo-
dobnû moÏné pokr˘t z dotace celou fázi v˘-
stavby I. etapy, tedy celé ãásti devítileté ‰ko-
ly vã. jídelny.

Proto byl bod projednáván je‰tû jednou na
zasedání ã. 1. 2016.

� Bod 1. Mimofiádn˘ vklad financí do
Svazku obcí „Svazková ‰kola Pfiezletice,
Podolanka, Jen‰tejn – svazek obcí“
z rozpoãtu obce Pfiezletice
Projektová dokumentace by mûla b˘t pfii-

pravena ve v‰ech poÏadovan˘ch stupních.
Pfiedpokládaná ãástka ãásti pro UR a SP je
cca 2,5 mil. Kã, z toho na obec Pfiezletice (po-
díl dle poãtu obyvatel) pfiipadá cca 1,02 mil.
Kã. Prostfiedky budou pouÏity na úhradu ná-
kladÛ, spojen˘ch s projektovou a stavební do-
kumentací, v˘bûrov˘mi fiízeními s tím souvi-
sejícími platbami, k úhradû plateb spojen˘mi
se Ïádostí o dotaci apod. Prostfiedky budou
poukazovány svazku postupnû, a to na zákla-
dû jeho Ïádosti a po prokázání plánovaného
vyuÏití prostfiedkÛ. âerpání prostfiedkÛ (pou-
kazování na úãet svazku) bude postupné,
zvût‰í ãásti ve 2. polovinû r. 2016 – z tohoto
dÛvodu také aktuálnû není navrhována úprava
rozpoãtu, stávající limit je pro následující t˘d-
ny dostateãn˘. Úprava rozpoãtu bude prove-
dena následnû. Mimofiádn˘ vklad provedou
i dal‰í obce, sdruÏené ve svazku obcí (Podo-
lanka, Jen‰tejn), kde ZO jiÏ tento vklad pro-
jednalo a schválilo.

Poznámky, pfiipomínky, podnûty: kdy bude
známa pfiesnûj‰í v˘‰e  ceny projektu?- Bude
známa po vysoutûÏení. Není zahrnuta prová-
dûcí dokumentace. Otázkou je, jaké podmín-
ky budou nastaveny v dotaãním fiízení. Pokud
bude nutné pfiedloÏit i provádûcí dokumenta-
ci, pak bude nezbytné zajistit i tuto dokumen-
taci. Dotace by mûly b˘t vypisovány IRO-
Pem, a to cca v 08/2016. Starosta obce uvedl,
Ïe Krajsk˘ úfiad na jednání pfiislíbil finanãní
spolupráci, pokud obec získá dotaci. Ing. âer-
vínová uvedla, Ïe se stále jedná o investici
s níÏ nesouhlasí, a proto opût v této záleÏitos-
ti bude hlasovat proti.

� Bod 18. Plánovací smlouva s fi: Atlantis
(pfiíloha ã. 11)
Projednání plánovací smlouvy, t˘kající se

v˘stavby v lokalitû „Pod BaÏantnicí“. Pláno-
vací smlouva upravuje podmínky pro v˘-
stavbu, finanãní podíly a pfiíspûvky develo-
pera, práva a povinnosti developera i obce.
Developer odvodní lokalitu, vytvofií retenãní
plochy, pfiispûje obci, vybuduje infrastruktu-
ru apod. Souãástí smluvní dokumentace je
i Zástavní smlouva na cca. 1mil. Kã, pro pfií-
pad, Ïe by developer napfi. zkrachoval apod.
Vybudují i retenãní nádrÏe na své náklady
na sv˘ch pozemcích, vykoupí pozemky
a v‰e hotové poté pfievede obci. Pfiedpokládá
se v˘stavba do cca 18 mûsícÛ. Smlouva by-
la pfiipravena ve spolupráci s právníkem ob-
ce (PRK partners s.r.o.).

ãíslo 1 — 13. 1. 2016
� Bod 2. Objednávka zpracování Ïádosti

o dotaci ul. Jilmová (pfiíloha ã. 1)

� Bod 3. Îádost o dotaci na kanalizaci
– Jilmová ul.
Jedná se o dotaci na tlakovou kanalizaci

v ul. Jilmová (pozn. opakovanû fie‰ená záleÏi-
tost, dosud podané Ïádosti o dotaci byly za-
mítnuty vzhledem k nedostatku dotaãních
zdrojÛ). V r. 2016 by opût mûlo dojít k vy-
hlá‰ení dotací na tyto projekty (oãekávány do-
tace FROM). Obec oslovila – na základû stá-
vající smlouvy – spoleãnost Witero s.r.o. se
Ïádostí o pfiípravu Ïádosti o dotaci.

Poznámky, pfiipomínky, podnûty: Kolik je
stanoven maximální limit dotaãního titulu? –
Odp. Mûlo by to b˘t max. 500tis. Kã.

� Bod 4. Objednávka zpracování Ïádostí
o dotaci – V˘mûna ãásti VOS Pfiezletice

� Bod 5. Podání Ïádosti o dotaci
– V˘mûna ãásti VOS Pfiezletice
Jedná se o moÏnou v˘mûnu ãásti vefiejného

osvûtlení (svítidel) ve spodní („jiÏní“) ãásti
obce. Mgr. Hellich (pozn. dozoroval v˘mûnu
osvûtlení v obci, zpracovával obecní standard
vefiejného osvûtlení) informoval, Ïe by bylo
vhodné v nûkter˘ch ãástech obce zamûnit typ
osvûtlení. Pan Hellich by v‰e zajistil, a to vã.
Energetického auditu. Financování této akce
by mûlo b˘t z dotace (cca 70 %), zb˘vajících
30% by zainvestovali dodavatelé osvûtlení.

Poznámky, pfiipomínky, podnûty: Ing. âer-
vínová – s podobnou nabídkou financování se
na obec jiÏ v minulosti obrátilo nûkolik firem,
poté v‰ak z projektu odstoupily. Není jasné,
jak bude nové osvûtlení fungovat. Odp. p. Ma-
courek - v˘bojky mají podstatnû vy‰‰í spotfie-
bu neÏli nové osvûtlení. Pokud budou nová
svûtla zaplacena z dotace, je v˘hoda nesporná.

� Bod 8. Smlouva o bezúplatném
pfievodu vlastnického práva
k nemovit˘m vûcem s omezujícími
podmínkami (pfiíloha ã. 3)
Îádost o pfievod pozemkÛ byla schválena

ZO dne 11. 6. 2014. Jedná se pfiedev‰ím o po-
zemky (resp. jejich ãásti), tvofiící koryta vod-
ních tokÛ a pozemky v bezprostfiední blízkos-
ti vodních tokÛ. Omezující podmínky: po-
zemky nebudou komerãnû vyuÏívány; min.10
let je obec neprodá, nepronajme ani nezatíÏí
ve prospûch 3. osoby; vÏdy do 31.1. podá
zprávu, jak s pozemky nakládá; bude pozem-
ky standardnû udrÏovat apod.

ãíslo 2 — 19. 2. 2016
� Bod 1. V˘bûr zhotovitele

II. pavilonu M· Pfiezletice
P. Macourek informoval ZO o probûhlém

malém V¤ na zhotovitele II. pavilonu M·
Pfiezletice. Nejv˘hodnûj‰í a kompletní nabíd-
ku (vã. poÏadovan˘ch referencí) pfiedloÏila
spoleãnost Urbio Sisto s.r.o., v˘sledná cena
ãiní 9.315.364,- Kã vã. DPH.

Poznámky, pfiipomínky, podnûty: Jak˘ je
plánovan˘ poãet tfiíd? – Odp. 2 tfiídy. Sou-
ãástí projektu je samozfiejmû kompletní zá-
zemí. ¤e‰eno aktuálnû není parkování
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� Bod 12. Stanovení ceny map
(Malované mapy– Praha sever)
Obec zakoupila nástûnné mapy lokality

„Okolí Prahy – sever“. Souãástí dodávky
jsou turistické mapy, které mohou b˘t urãe-
ny k dal‰í distribuci – prodeji. Dodavatelem
navrhovaná cena je 30,- Kã. Pro vefiejnost
jsou mapy k zakoupení na obecním úfiadu za
cenu 30 Kã/Ks.

� Bod 14. Geometrick˘ plán Z·
– dûlení pozemku
Návrhová komise seznámila ZO se zámûrem

rozdûlit pozemek parc. ã. 430/242 (pozemek
pro vefiejnû prospû‰né stavby, oddûlen˘ v loka-
litû Bílá vrátka). DÛvodem dûlení pozemku je
technické vymezení ãásti pozemku pro pláno-
vanou svazkovou ‰kolu tak, aby byla oddûlena
ãást t˘kající se financování  svazkem.

Diskuze – na téma nutnosti vybudování Z·
v obci, vymezení pozemkÛ, dÛvody rozdûlo-
vání pozemku atd. Ing. Vrecionová uvedla, Ïe
vybudování svazkové ‰koly je – dle jejího ná-
zoru – nesmyslnou akcí, zbyteãnû zatûÏující
obec. Svazkové ‰koly nemají v âR úspûch,
funguje jich naprosté minimum.

� Bod 15. Îádost o dotaci na v˘stavbu M·

� Bod 16. Objednávka zpracování Ïádostí
o dotaci na v˘stavbu M·
Povûfiení starosty podáním Ïádosti o dotaci

na v˘stavbu M·, která byla vypsána Minister-
stvem ‰kolství. Pfiíspûvek obce je v minimální
v˘‰i 15% z celkov˘ch nákladÛ projektu.

Nabídku na zpracování Ïádosti o dotaci
pfiedloÏili obci 2 subjekty: firma Witero s.r.o.
a Mgr. Janák. Oba potenciální zpracovatelé
pfiedloÏili mj. reference získan˘ch dotací
v dané oblasti. 

Poznámky, pfiipomínky, podnûty: Jak k tûm-
to nabídkám obec pfii‰la, zda zpracovatele oslo-
vila obec nebo bylo nûjaké poptávkové fiízení
a pod.? – Odp. s Mgr. Janákem jiÏ obec spolu-
pracovala (vefiejné osvûtlení); firma Witero
s.r.o. byla doporuãena obcí Jen‰tejn (ãlen svaz-
ku obcí). Dal‰í diskuze o prokázané úspû‰nosti
obou pfiípadn˘ch zpracovatelÛ a pod.

Zastupitelstvo vybralo spoleãnost Witero
s.r.o. a souhlasilo s uzavfiením smlouvy
o zpracování dotace.

� Bod 17. V˘bûrové fiízení na stavbu
M· Pfiezletice

� Bod 19. Objednávka zpracování v˘bû-
rového fiízení na v˘stavbu M·, Objed-
návka zpracování v˘bûrového fiízení na
projekt „·kolní ul.“
Starosta obce informoval ZO dokonãení

projektu druhé budovy M·. Je tedy nutné
uspofiádat v˘bûrové fiízení na zhotovitele
vlastní stavby. Starosta byl povûfien zaji‰tû-
ním V¤. Technicky zaji‰Èuje V¤. Ing. ·i‰ka
dle platné mandátní smlouvy za cenu
16.500Kã + DPH

� Bod 18. V˘bûrové fiízení na stavební
dokumentaci nové ulice „·kolní“
Stavební dokumentace se t˘ká plánované

nové cesty k pozemku budoucí ‰koly – pra-
covnû naz˘vané „·kolní ulice“. Vzhledem
k plánované v˘‰i investice je opût nutné pro-
vés tv˘bûrové fiízení.

Bez vybudování ãásti této nové ulice nelze
postavit ‰kolu, která bude na komunikaci na-
pojena.

Poznámky, pfiipomínky, podnûty: Diskuze
ohlednû upfiesnûní pozemkÛ, upfiesnûní rozsa-
hu dokumentace (pozn. Pro v‰echny 3 stupnû
schvalování), pfiipomínky Ing. Vrecionové –
je proti, touto akcí se „nahrává“ v˘stavbû,
kterou obec vÛbec nepotfiebuje.

� Bod 20. Objednávka na koordinaci pro-
jektÛ lokality A,B a ‰kolního námûstí
Návrhová komise pfiednesla ZO návrh na

objednávku prací na koordinaci projektÛ
v uveden˘ch lokalitách. DÛvodem je zabezpe-
ãení logické návaznosti prací a umístûní staveb
(vã. infrastruktury) v lokalitû plánované zá-
kladní ‰koly, a to v souladu se schválen˘mi
studiemi lokalit a s územním plánem obce. Na-
vrhovan˘m koordinátorem je Ing. Starãeviã.

Poznámky, pfiipomínky, podnûty: Ing. âer-
vínová nesouhlasí, dle jejího názoru je v da-
n˘ch lokalitách v‰e dané, je stanoveno, co kde
má b˘t a nevidí dÛvod, proã na to má dohlí-
Ïet osoba najatá obcí. Ing. Vrecionová uved-
la, Ïe nechápe, proã toto má za developera za-
bezpeãovat a hradit obec. Zbyteãnû se tím de-
veloperÛm vychází vstfiíc. Následovala disku-
ze o dÛvodech (má b˘t logicky zasíÈována,
dopravnû vyfie‰en pozemek obce, koordinace
má zabránit zbyteãn˘m pfiípadn˘m a duplicit-
ním zásahÛm do plánovan˘ch komunikací, sí-
tí a pod. Napfi. developer je pfied pfiípravou
plánovací smlouvy. Je nutné, aby vytvofiil
pfies svá území koridory a vedl sítû v dosta-
teãn˘ch kapacitách. Budoucí developer nebu-
de muset rozkopávat komunikace v té dobû
jiÏ pfiedané a uÏívané obcí).

� Bod 23. Îádost o dotaci (‰tûpkovaã)
Starosta obce informoval ZO o moÏnosti

získat dotaci na komunální, svozovou, mani-
pulaãní stavební techniku. Dotace jsou posky-
továny Ministerstvem Ïivotního prostfiedí, po-
skytovaná ãást je aÏ 85% z ceny stroje. Pro
na‰i obec by bylo vhodné zakoupení ‰tûpko-
vaãe. Plánovaná cena stroje je cca 150 tis. Kã.

Pozn. Dotace zatím nebyla vypsána. Îádost
se tedy nepodala.

ãíslo 10 — 16. 11. 2015
� Bod 2. Stanovení závazn˘ch

ukazatelÛ pro hospodafiení pfiíspûvkové
organizace M· Pfiezletice
Pfiíspûvek pro M· Pfiezletice je navrhován

ve v˘‰i 1.050.000,- Kã. Pro pracovní úãely bu-
de pfiíspûvek rozdûlen následovnû: a) ãástka
max. 350tis. Kã bude poukázána v I. pololetí
r. 2016 (tj. do max. 30.6. 2016); b) ãástka max.
350tis. Kã bude poukázána ve II. pololetí
r. 2016 (tj. od 1.7. 2016 do max. 31.12. 2016);
c) ãástka 350tis. Kã bude poukázána prÛbûÏnû
v prÛbûhu r. 2016 na základû dohody s pfiís-
pûvkovou rganizací a dle aktuálních potfieb
a poÏadavkÛ M·. Pfiíspûvek bude obcí pouká-
zán na úãet M· Pfiezletice do 5 pracovních dnÛ
po pfiedloÏení konkrétní Ïádosti o pfiíspûvek.

� Bod 3. OZV 1/2015– svoz odpadu
r. 2016 (pfiíloha ã. 2)
Na svoz komunálního odpadu uplatnila

opci spoleãnost Regios a.s., a to za stávajících
podmínek. Navrhované ceny svozu jsou beze
zmûny (tj. shodné, jako v r. 2015).

� Bod 4. Poplatek za psy r. 2016
Poplatky budou na úrovni r. 2015, tj. roãní

poplatek za 1. psa ãiní 100,- Kã, za 2. a kaÏ-
dého dal‰ího psa vÏdy 150,- Kã. Z 1. psa, je-
hoÏ vlastníkem je poÏivatel dÛchodu, je roãní
poplatek 70,- Kã, z druhého a kaÏdého dal‰í-
ho psa je poplatek vÏdy 100,- Kã roãnû.

� Bod 5. Dárkové poukazy (jubilanti),
pfiíspûvek na stravné r. 2016
Navrhováno je zachování v˘‰e hodnoty pou-

kázek na stravné v dosavadní v˘‰i 55,- Kã,
pfiíspûvek obce zÛstává zachován beze zmûn 25
Kã. Návrhová komise dále navrhla zachování
dárkov˘ch poukazÛ jubilantÛm, a to ve stávají-
cí v˘‰i 500 Kã. Ostatní podmínky pro poskyto-
vání pfiíspûvku na stravné a dárkové poukázky
zÛstávají rovnûÏ beze zmûny. Dárkové pouka-
zy a poukázky na stravné budou uplatnitelné ve
stejn˘ch provozovnách jako v r. 2015.

Poukázky na stravné jsou uplatnitelné
v Restauraci Na Statku a v jídelnû p. Dvofiá-
ka ve Vinofii.

Dárkové poukazy pro r. 2016 budou uplat-
nitelné v následujících provozovnách: Potra-
viny Na Statku (MÛj obchod), Restaurace Na
Statku a prodejna KU-Î-EL.

� Bod 6. Vefiejnoprávní smlouva o dotaci
SSK Pfiezletice
Návrhová komise pfiedloÏila ZO k projed-

nání návrh na poskytnutí roãního pfiíspûvku
(dotace) spolkÛm, konkr. sportovnímu spolku
stfielcÛ, a to ve v˘‰i 20.000,- Kã. Tyto pfiís-
pûvky (dotace) byly obcí v minulosti vÏdy
bez problémÛ poskytovány, stfieleck˘ oddíl
má stabilnû velmi dobré v˘sledky a obec vel-
mi dobfie reprezentuje. Prostfiedky budou ãer-
pány dle poÏadavkÛ a potfieb klubu, po pfied-
loÏení dokladÛ. Dle platn˘ch právních pfiedpi-
sÛ je nezbytné pro tuto dotaci pfiipravit vefiej-
noprávní smlouvu.

� Bod 7. Îádost o povolení VHA
(pfiíloha ã. 3)
ZO projednalo Ïádost firmy MPMFOR

a.s. o povolení provozu VHA v Hostinci„ Na
Námûstí“ pro rok 2016. Správní poplatek byl
fiádnû uhrazen.

� Bod 10. Prodej pozemku parc. ã. 966/2
k.ú. Vinofi - otevírání obálek (pfiíloha ã. 6)
Starosta obce pfiistoupil k otevfiení obálky

s nabídkou na odkup pozemku parc.ã. 966/2
v k.ú. Vinofi. Zámûr na prodej byl fiádnû vyvû-
‰en na úfiední desce, ve stanoveném termínu pro
pfiedkládání nabídek byla doruãena jedna nabíd-
ka.  Nabízená cena ãiní 800,- Kã za 1 m2.

ZO souhlasí s prodejem pozemku.

� Bod 11. Îádost o odkup ãásti pozemku
parc. ã. 35/2 k.ú. Pfiezletice
(pfiíloha ã. 7)
Paní Studecká poÏádala o odkup ãásti po-

zemku parc. ã. 35/2 v k.ú. Pfiezletice. Jedná se
o pozemek, kter˘ je dlouhodobû vyuÏíván ro-
dinou Ïadatelky. Îe se jedná o majetek obce
zjistila pí. Studecká aÏ pfii digitalizaci pozem-
kÛ. Poznámky, pfiipomínky, podnûty: Disku-
továno vyvû‰ení zámûru a stanovení minimál-
ní ceny za 1m2 pozemku.

Zasedání 1-2016 Bod 6. Otevírání obálek.
Nabízená cena je 600,- Kã za 1 m2. ZO

souhlasí s odprodejem

� Bod 13. Kalkulace PID za r. 2016
Návrh ROPIDu a provozovatele autobuso-

vé dopravy spoleãnosti Aboutme s.r.o. na fi-
nanãní podíl obce na provoz vefiejné autobu-
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(pfiedpokládá se vyuÏití stávajícího parko-
vi‰tû). Budova je projektována jako roz‰ifii-
telná. Z jak˘ch zdrojÛ bude v˘stavba finan-
cována? – Odp. Je poÏádáno o dotaci z fon-
dÛ M·MT v˘sledek bude znám ve II. polo-
vinû bfiezna 2016. Pokud by nebyla dotace
získána, poãítá se s podáním Ïádosti
z IROP– oãekává se vyhlá‰ení dotaãních ti-
tulÛ v dubnu 2016 (v˘sledky budou známy
nejdfiíve koncem ãervna 2016).

� Bod 3. Zámûr pfievzetí infrastruktury
a komunikací od firmy MSI
Îádost firmy Moravská stavební – IN-

VEST na pfiedání ãásti pozemkÛ a infra-
struktury v lokalitû Nohavice. V první fázi
by se mûlo jednat o ulice Nohavice, Pod
Cvrãovskou cestou a Za Rybníkem. ZO sou-
hlasí spostupn˘m pfievzetím infrastruktury
a komunikací v ul. Nohavice, Pod Cvrãov-
skou cestou a Za Rybníkem, na základû pfie-
dávacího protokolu, po odstranûní pfiípad-
n˘ch vad a nedodûlkÛ a v souladu se znûním
platné Plánovací smlouvy. Na pfievzetí do-
tãen˘ch komunikací a infrastruktury bude
uzavfiena samostatná smlouva.

Poznámky, pfiipomínky, diskuze: Diskuze
o pfievzetí komunikací a infrastruktury v loka-
litû, kde probíhá a bude probíhat v˘stavba; fie-
‰ení pfiípadn˘ch po‰kození infrastruktury po-
kraãující v˘stavbou; záruky apod.

� Bod 5. Pfiíspûvek na poskytování
knihovnick˘ch sluÏeb (pfiíloha ã. 2)
Knihovna Ed. Peti‰ky poÏádala obec jako

kaÏdoroãnû o pfiíspûvek na poskytování kni-
hovnick˘ch sluÏeb. V˘‰e pfiíspûvku vychází
z duálního poãtu obyvatel obce, pro r. 2016
by mûl pfiíspûvek ãinit 19 tis. Kã.

� Bod 7. Îádost o pfiipojení
– Vlajka pro Tibet
Starosta obce seznámil ZO s pfiedloÏenou

Ïádostí o pfiipojení se k akci „Vlajka pro Ti-

bet“. ZO bere tuto informaci na vûdomí, ne-
pfiijímá Ïádné usnesení.

Vlajka tedy nebyla vyvû‰ena.

� Bod 8. Inventury za r. 2015

� Bod 9. Úãetní závûrka obce za rok
2015, úãetní závûrka pfiíspûvkové orga-
nizace M·  Pfiezletice
P. Macourek jako pfiedseda inventarizaãní

komise pfiedloÏil ZO k projednání pfiipravené
inventury majetku obce k 31.12. 2015. Inven-
tarizaãní komise navrhla nûkterá opatfiení, ze-
jména vyfiazení drobného majetku, pfiesuny
hotov˘ch projektÛ mezi úãty apod. projedná-
ní úãetní závûrky obce za r. 2015 a úãetní zá-
vûrky pfiíspûvkové organizace  M·  Pfiezletice
za r. 2015  (zatím  bez  návrhu  na  rozdûlení
zisku pfiíspûvkové organizace). Úãetní závûr-
ky obce i pfiíspûvkové organizace budou ne-
dílnou souãástí Závûreãného úãtu obce za
r. 2015, o kterém bude samostatnû hlasováno.

� Bod 10. Îádosti o pfiíspûvek- sportovci
(malá kopaná) (pfiíloha ã. 4/1,2)

� Bod 11. Vefiejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace – SSK Pfiezletice,
(pfiíloha ã. 5/1,2,3)
Starosta obce seznámil ZO s pfiedloÏen˘mi

Ïádostmi fotbalov˘ch t˘mÛ o pfiíspûvek na
sportovní ãinnost (startovné). 

Fotbalovému t˘mu SKRSC Pfiezletice ml.,
v celkové v˘‰i max. 10.000,- Kã.

Vefiejnoprávní smlouvy o poskytnutí do-
tace navazují a právnû o‰etfiují schválené
pfiíspûvky na ãinnost sportovních klubÛ. Po-
známky, pfiipomínky, podnûty: Ing. Vrecio-
nová navrhla, aby bylo hlasováno o v‰ech
smlouvách „anblok“,  s ãímÏ ostatní ZO
souhlasili. Hlasování je tedy platné pro
v‰echny 3 Návrhy usnesení.

� Bod 12. Smlouvy o právu provést stav-
bu – ·ulcová J., Ma‰ka M., Ma‰ková P.
(pfiíloha ã. 6/1,2)
Návrhová komise pfiedloÏila ZO k projed-

nání 2 Smlouvy o právu provést stavbu. Obû
smlouvy se t˘kají rekonstruovaného vefiejné-
ho osvûtlení v severní ãásti obce – ãást vede-
ní je umístûna v soukrom˘ch pozemcích, vy-
fie‰eno bylo v‰ak jen uloÏení kabelÛ NN a ne-
byla zatím právnû dofie‰ena pfiíloÏ vedení ve-
fiejného osvûtlení. Smlouvy tuto situaci
právnû narovnávají.

� Bod 13. RÛzné, diskuze
Diskuze o zabezpeãení základního vzdûlá-

vání pfiezletick˘ch dûtí, v˘sledek zápisÛ do-
prvních tfiíd, moÏnosti zfiízení pfiíspûvkové or-
ganizace Z· Pfiezletice (pro a proti), spolu-
práce s obcí Zeleneã, v˘stavba Z·, zfiízení
malotfiídek apod.

Ing. âervínová - sly‰ela jsem z Àák˘ho
zdroje, Ïe vám bylo nabídnuto pronajmout si
tfiídu a zfiídit ‰kolu ve Kbelích. p. Starosta-
Nabídnuto to bylo, a je to pfiedjednáno
s p. fieditelkou ze Zelenãe, Ïe by tfiídu provo-
zovala. Zatím nejsou v˘stupy se zápisÛ a ne-
víme, kolik dûtí by do Kbel chodilo. Do Ze-
lenãe se hlásilo pouze 9 dûtí. 4 byly pfiijaty do
Zelenãe, ze Satalic a ze Kbel není rozhodnu-
tí. Pokud bude dostatek dûtí v Zelenãi, otevfie
se tfiída ve Kbelích.

Ing. âervínová, Vrecionová - Mûli jste si
zaloÏit ve Kbelích vlastní ‰kolu.

P. starosta, p. Macourek - na zfiízení je
krátká doba. Pronájem by byl pouze na dva
roky, dûti by ‰li potom kam? 

Ing. Vrecionová, âervínová - dva roky je
dost ãasu, máte zaãít na zfiízení vlastní ‰koly,
tfieba malotfiídky ve ‰kolce, ne megalomansk˘
projekt v˘stavby velké ‰koly. 

Nadále pokraãovala ostrá diskuse, která se
toãila stále dokola.

Policisté z Obvodního oddělení Brandýs nad Labem prosí veřej-
nost o pomoc při pátrání po neznámých pachatelích.

Minulý týden v obci Radonice v nočních hodinách dosud nezná-
mý pachatel odcizil ze zahrady u rodinného domu čtyři pneumati-
ky, které měl majitel u garáže přichystané na přezutí. Z kamero-
vého záznamu je zřejmé, že pachatel na místo přijel vozidlem Ško-
da Octavia II. stříbrné barvy, nejdříve prošel kolem domu, zkusil
otevřít vrátka, ale ta byla zamčená. Muž neváhal, přeskočil plot,
prošel zahradu a všechny čtyři pneumatiky postupně vyházel za
plot. Dále je vidět, jak si popojel svým vozidlem, naložil pneumati-
ky a odjel pryč. Celá krádež proběhla během pouhých dvou minut.
Pachatel se choval naprosto suverénně, při krádeži se nijak ne-
maskoval. V době krádež měl na sobě tmavou bundu s trojúhelní-
kovým obrázkem na zádech.

Policisté se domnívají, že by se mohlo jednat o stejného pacha-
tele, který v minulém roce s dalším mužem v Přezleticích odcizil
osobní motorové vozidlo Škoda Octavia, a doposud se také nepo-
dařilo zjistit jejich totožnost i přestože jsou zachyceni při činu na
kamerovém záznamu. 

Z tohoto důvodu policisté prosí veřejnost o pomoc. V případě,
že někdo pozná muže, ať neprodleně zavolá na linku 158 nebo pří-
mo na Obvodní oddělení Brandýs nad Labem  974 881 600.

Policisté prosí o pomoc
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Díky sloÏit˘m jednáním se obec Pfiezletice
stala v˘hradním majitelem pozemku, na kte-
rém vyroste ‰kola. Zbude je‰tû velik˘ kus na
dal‰í pfiípadnou infrastrukturu. Je‰tû v loÀ-
ském roce byl pozemek obhospodafiován Ag-
rodruÏstvem Brázdim. Aby nedo‰lo ke ‰ko-
dám na plodinách a pfiípadn˘m sankcím, do-
‰lo k dohodû o pfiedãasném ukonãení v˘sad-
by. Pozemek je vykolíkován. KdyÏ pojedete
na âakovice, mÛÏete ho krásnû vidût díky po-
stupnému zarÛstání zelení. Vûfiíme, Ïe na nûm
na pfielomu roku zaãne stavební ruch. 

Zrealizovali jsme v˘bûrové fiízení na
zpracovatele stavební dokumentace, ve kte-
rém zvítûzila architektonická spoleãnost

Kolpron. Tato spoleãnost nabídla nejv˘-
hodnûj‰í cenu ve v˘‰i cca 4. Mil. Kã.

Takto sloÏité projekty se pohybují v hod-
notách i nad 7 mil. Kã. Investorem je svazek

obcí, tudíÏ z rozpoãtu Pfiezletic jde pouze po-
mûrná ãást dle poãtu obyvatel.

Nespornou v˘hodou je, Ïe architekt
Starãeviã, kter˘ tuto kanceláfi zastupuje je
zpracovatel územního plánu Pfiezletic.

V souãasnosti je projektování v plném
proudu. Na stavební úfiad bude podána Ïádost
o územní rozhodnutí v polovinû tohoto roku.
Vyfiízení pfiedpokládáme na podzim.

V˘stavbu nebude samozfiejmû moÏné
realizovat bez dotace, podpory státu. Per-
manentnû probíhají jednání na kraji, mi-
nisterstvech a dal‰ích orgánech. Mimo ji-
né do‰lo ke schÛzce s panem hejtmanem
Peterou na kraji, s ministryní Valachovou
pfii setkání v Rudné u Prahy.

V‰ichni chápou naléhavost problému a nut-
né vyfie‰ení ‰kolní docházky v˘stavbou základ-
ní ‰koly, která pokryje potfieby celého svazku.
Jak krajsk˘ úfiad, tak ministerstvo pfiislíbilo za-
ji‰tûní finanãních prostfiedkÛ. Mac

SVAZKOVÁ ŠKOLA
Přezletice, Podolanka, Jenštejn

Od posledního vydání
zpravodaje jsme znaãnû

postoupili vstfiíc
k v˘stavbû svazkové ‰koly. 

V souãasné dobû je dokonãována do-
kumentace pro stavební fiízení. Na kraj-
ském úfiadû probíhají pravidelné koordi-
naãní schÛzky projektantÛ, zástupcÛ
kraje a Pfiezletic, kde jsou fie‰eny rÛzné
technické detaily. Jeden z mnoha je fie-
‰ení pfiemostûní. Oba mostky budou zli-
kvidovány a postaveny kompletní nové
Ïelezobetonové konstrukce vãetnû ãásti
pro pû‰í. Projektové v˘kresy jsou pro-
mítnuty do katastrálních podkladÛ.
Vzhledem k historick˘m nesrovnalostem

se uliãní ãást budoucí komunikace
a chodníkÛ t˘ká mnoha vlastníkÛ.

VáÏení spoluobãané, postupnû bude-
me oslovovat ty, kter˘ch se to t˘ká, aby-
chom dojednali podrobnosti, které bu-
dou potfiebné k dal‰ímu vyfiízení staveb-
ního povolení.

Obec zajistila kamerové zkou‰ky, kte-
ré prokázaly nevyhovující stav stávající
de‰Èové kanalizace.  

V rámci v˘stavby bude nahrazena no-
vou. Mac

Rekonstrukce průtahu obcí
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Není tedy divu, Ïe se snaÏíme vybrat po-
kud moÏno nejlep‰í ‰kolu jiÏ dlouhou dobu
pfied prvními zápisy.  Na fiadu pfiichází „v‰e
informující“ internet, rodiãe star‰ích dûtí jiÏ
‰kolu nav‰tûvující, známí. Jeden z nejdÛleÏi-
tûj‰ích faktorÛ b˘vá snadná dostupnost.  

Je‰tû v leto‰ním ‰kolním roce bylo v‰e
v pofiádku vzhledem k tomu, Ïe dobíhala
dvouletá v˘povûdní lhÛta smlouvy s Vinofií,
která zaãala bûÏet v ãervnu 2013. 

Z pohledu zákona se jeví v‰e celkem jed-
nodu‰e, stát povinnost zajistit ‰kolní do-
cházku pfiená‰í na obce. 

Obec zfiizuje ‰kolu na svém území, pfií-
padnû zaji‰Èuje docházku dûtí ve ‰kole v ji-
né obci (ona vypovûzená smlouva s Vinofií).

V pfiípadû, Ïe toto není schopna obec za-
jistit, urãí spádovou ‰kolu kraj nejdéle na 24
mûsícÛ. Proti tomu mÛÏe daná ‰kola podat
námitku.

Vûdomi si závaÏnosti situace, zaãali jsme
od nástupu nového vedení obce na problému
intenzivnû pracovat. JiÏ v prosinci 2014
jsme se se‰li se starostou Vinofie panem
·varcem, abychom se pokusili zvrátit v˘po-
vûì a to i za cenu pfiíspûvku obce nad rámec
povinností. JenÏe Vinofi jednodu‰e kapacitu
nemá a skuteãnû s tím nelze nic dûlat. Po-
chopili jsme, Ïe se bez v˘stavby vlastní ‰ko-
ly neobejdeme, ale nyní zpût k zápisÛm. 

Îádali jsme na v‰ech moÏn˘ch ‰kolách
v dostupnosti, od Brand˘sa, pfies âakovice,
Kbely, LetÀany, aby se nám dostalo zamíta-
vé odpovûdi. Následovalo nûkolik interven-
cí na kraji, aÏ po schÛzku s hejtmanem a mi-
nistryní ·kolství. V‰ichni jsou si vûdomi
problému, kter˘ se net˘ká pouze Pfiezletic,
ale celého prstence kolem Prahy. 

BohuÏel nám kraj nemÛÏe pfiidûlit nûkte-
rou ãi nûkteré ‰koly v Praze. Tam jeho kom-
petence nesahá. 

Pokud bychom postupovali striktnû v me-
zích zákona, kraj by nám pfiidûlil nejbliÏ‰í
skuteãnû volnou ‰kolu. Taková se v‰ak na-
chází na míle daleko, navíc úplnû opaãn˘m
smûrem od Prahy.

Na‰e nadûje se upnuly na novû dostavû-
nou ãást ‰koly ve Kbelích. Probûhlo mno-
ho intervencí a jednání. BohuÏel ani Kbely

nemají vzhledem k pfiedpokládanému nárÛ-
stu obyvatel v˘hledovû kapacitu. Na‰e Ïá-
dost o vytvofiení spádového obvodu byla
zamítnuta. Jako jedinou alternativu Kbely
nabídly pronájem prostor pouze na dobu
dvou let. NavrÏeno bylo, aby se jednalo
o odlouãené pracovi‰tû Z· ve Vinofii. To
by bylo v˘borné, kdyby s tím pan fieditel
souhlasil. To se nestalo.

Teoretickou variantou by bylo zfiídit ‰ko-
lu Pfiezletickou ve Kbelích. V tak krátké do-
bû je taková vûc prakticky nemoÏná, vzhle-
dem k rÛzn˘m lhÛtám. MoÏnost pronájmu
jsme mûli navrÏenu teprve v prosinci 2015.
Muselo by probûhnout koleãko schvalování
zastupitelstev, zápis pfiezletické ‰koly do
rejstfiíku ‰kol, v˘bûrové fiízení na fieditele
a dal‰í úkony. Po dvou letech by musely
pfiezletické dûti ‰kolu opustit a byly by roz-

dûleni do rÛzn˘ch ‰kol. Co to znamená ví
kaÏd˘, kdo se nûkdy v dûtství stûhoval a mu-
sel nastoupit do nového kolektivu.

NejschÛdnûj‰ím fie‰ením se zdálo zaji-
stit ‰kolní docházku ve ‰kole v Zelenãi,
kde nám pan starosta a paní fieditelka vy-
‰li vstfiíc. Po konzultaci s krajem byl na-
vrÏen model, kter˘ mûl zajistit ‰kolní do-
cházku do Kbel nebo Zelenãe, vãetnû za-
ji‰tûní dopravy. 

Bylo tfieba, aby se dûti pfiihlásily do Ze-
lenãe, jak to bylo prezentováno na schÛzce
rodiãÛ. Pokud by jich bylo dostateãné mnoÏ-
ství na otevfiení tfiídy, paní fieditelka by otev-
fiela tfiídu ve Kbelích. 

K zápisu do Zelenãe dorazilo pouze 9 Ïá-
kÛ. Pfiijati byli v‰ichni s jedním odkladem. 

Tak se stalo, Ïe nemÛÏe b˘t o otevfiení tfií-
dy ve Kbelích fieã. Je to ‰koda, tuto situaci
jsme nemohli pfiedvídat.  Nelze v‰ak zazlívat
rodiãÛm, Ïe ti, ktefií mohli, ‰li cestou jistoty
a pfiihlásili své dûti do jin˘ch ‰kol napfiíklad
v blízkosti zamûstnání. Pomûrnû velké
mnoÏství dûtí se odhlásilo z trvalého pobytu
v Pfiezleticích. 

Nyní budeme muset ãekat na v˘sledky
odvolání. Teprve poté bude jasn˘ finální
poãet ÏákÛ a s tûmito budeme ladit dal‰í
postup. Mac

VáÏen˘ pane starosto,
se zájmem jsem si poslechl záznam z posledního zasedání zastupitelstva Va‰í obce,
zvlá‰tû pasáÏ o ‰kole a dÛvodu vypovûzení smlouvy o spádovosti.

ProtoÏe jsem od zastupitelky âervínové zaslechl i nûco o tom, Ïe lÏu, tak uvádím
následující a prosím o zvefiejnûní tohoto stanoviska na Va‰ich stránkách:

1. Smlouva o spádovosti byla vypovûzena pouze z jednoho jediného dÛvodu, aby by-
la prioritnû zachována kapacita pro v‰echny dûti z Vinofie. To bylo akcentováno pfii
v‰ech jednáních se zástupci Pfiezletic, vypovûzení smlouvy jsme avizovali s dosta-
teãn˘m pfiedstihem i dobûhem. Údaje a úvahy o tom, Ïe jsme vypovûzením spádo-
vosti chtûli vytvofiit volné kapacity pro Kbely nebo pro kterékoliv jiné obce nebo
mûstské ãásti na úkor tûch pfiezletick˘ch, jsou hol˘m nesmyslem.

Dûti z Pfiezletic vÏdy patfiily k na‰í ‰kole a mnû osobnû je velice líto, Ïe je ne-
mÛÏeme pfiijmout díky prudkému nárÛstu poãtu na‰ich ‰kolákÛ. Do ‰kolsk˘ch za-
fiízení jsme pfiitom investovali ca. 200 milionÛ, aby se vinofiské dûti dostaly do
místní ‰kolky a ‰koly...

2. Postavení nové ‰koly ve Kbelích nikterak neovlivÀuje a nemûní na‰e rozhodnutí, kte-
ré bylo, je a jistû i bude, naprosto konstantní: zaji‰tûní dostateãn˘ch míst pro vinofi-
ské dûti. Pfiijímání dûtí z okolních obcí bude pouze v˘jimeãnû v pfiípadû nenaplnûní
kapacit tfiíd na‰imi dûtmi – o tom rozhoduje základní ‰kola a její fieditel. I o tom jsme
informovali na v‰ech jednáních.

Pokud by Vám a Pfiezleticím kdokoliv dával fale‰nû nadûje, je mi to líto, není to ale
oficiální stanovisko Vinofie. S pfiátelsk˘mi pozdravy Fr. ·varc

(starosta M.â. Vinofi)

Zápisy do prvních tfiíd Z·
Nástup do základní ‰koly je jedním ze zásadních milníkÛ lidského Ïivota, kte-

r˘ znamená velké zmûny pro dítû i rodiãe. Uzavírá se kapitola bezstarostného
dûtství vûnované pfieváÏnû hrám a nastávají kaÏdodenní povinnosti. KaÏd˘ v‰ed-
ní den ráno pfiesné vstávání, pfiíprava svaãiny, kontrola v‰eho co má b˘t do ‰ko-
ly odneseno a co tam naopak nepatfií a odvoz do ‰koly. 

Odpoledne opût v pfiesnou dobu vyzvednutí dítûte, kontrola ‰kolních se‰itÛ,
psaní úkolÛ a zabalení ta‰ky. Vût‰inou pfiichází na fiadu odvoz na krouÏky. 

KaÏd˘ z rodiãÛ vkládá do dûtí veliké nadûje a ve skrytu du‰e doufá, Ïe se je-
ho ratolest prosadí v Ïivotû stejnû nebo radûji lépe neÏ on. 
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…., které se jmenovaly javory
mléč Columnare alias Acer Plata-
noides Columnare. A proč vám je
představuji? Vždyť jsou to naši
sousedé ze Zahradní a Ctěnické
ulice, tak bychom se mohli znát
jménem a něco i o sobě povědět.
Milé javory, začněte prosím:

Jako spousta ji-
n˘ch souãasn˘ch
PfiezleÈákÛ ani my
nejsme místní, jsme
náplavy aÏ z Fran-
cie. MoÏná pfied
oãima vidíte krás-
nou Champ Elysées
se stromofiadím do-
konce ve ãtyfiech fia-
dách, ale to nejsme
my, to jsou na‰i
blízcí pfiíbuzní –
platany. My máme
platan jen v rodném
jménû a zdaleka ne-
dosahujeme takové
v˘‰ky a rozlohy ja-
ko platany javoro-
listé. Koncem 19.
století jsme byly
vy‰lechtûny, aby i podstatnû uÏ‰í ulice mohly
mít krásné vzrostlé zelené stromofiadí. Posuì-
te sami – jsme kompaktnû rostoucí men‰í aÏ
stfiednû velk˘ strom a bûhem svého rÛstu mû-
níme i tvar koruny (viz obrázek). Koruna je
zpoãátku sloupovitû (!) rostoucí, ve stáfií pak
úzce vejãitá. Vzdálenosti mezi po sobû násle-
dujících listÛ (internodia) jsou silnû zkráceny.
Nejcharakteristiãtûj‰ím na‰ím rysem je silné
zkrácení délky vût‰iny vûtví, pouze nûkteré
narostou del‰í a zachovávají si vzpfiímen˘

vzrÛst. Proto jsme se staly
mimofiádnû vhodn˘mi pro
v˘sadbu stromofiadí, zvlá‰tû
pak v uÏ‰ích ulicích neÏ je
pafiíÏsk˘ bulvár. Jsme celkem
nenároãné na v˘chovné fiezy,
první by mûl pfiijít aÏ po 10
letech od v˘sadby. To je dÛ-
leÏité pro zvednutí v˘‰ky ko-
runy, aby nebyla znehodno-
cena, a to z dÛvodu vhodné
podchozí a podjezdové v˘‰ky
(viz obrázek). Tedy aÏ doros-
teme do dospûlej‰ího vûku.

Milé javory, dûkuji. Právû pro vá‰ tvar
koruny jsme vás vybrali pfiedev‰ím do Za-
hradní ulice, která by se mûla dle pane ar-
chitekta promûnit v ná‰ mal˘ pfiezletick˘
bulvár a pfiipomínat slavnûj‰í (ale jen trochu
a s nadsázkou) mûstskou ulici. BohuÏel loÀ-
sk˘m neodborn˘m zásahem (viz foto) vás
bude stát velké úsilí, abyste vypadaly tak,
jak vám vá‰ kultivar dovolí. A kdoví, jestli
se to vÛbec podafií. 

Ne, nejsou to „jen stromy“, je to pfieci ve-

fiejné prostranství nûco jako vefiejná zahrada.
Slovu zahrada bych ráda dala dÛraz – z nûj
odvozené slovo je zahradník, kter˘ se o za-
hradu stará. Zpravidla vystudoval zahradnic-
kou ‰kolu, a nebo alespoÀ absolvoval odbor-
n˘ kurz péãe o uliãní zeleÀ a stromy zvlá‰È.
UÏ loni jsem proti tomuto „‰ílenému fiezu“
mûla ostré v˘hrady – viz zápis ã. 3 ze zase-
dání zastupitelstva obce ze dne 27.3.2015.
Stromy pr˘ byly ofiezány po konzultacích se
zahradníkem. Spí‰ nûjak˘m „kozlem“, proto-
Ïe zahradník by totiÏ vûdûl, Ïe existují Stan-
dardy péãe o pfiírodu a krajinu, Arboristické
standardy, ¤ez stromÛ. Jsou to normy, které
je podobnû jako v mnoha jin˘ch oborech (na-
pfi. stavebnictví) nutno dodrÏovat. Mohlo by
se totiÏ stát, Ïe by nám nûkde tfieba spadla
pec, a nebo se z mladého stromu stal mrzáãek. 

A jak to vlastnû dopadlo s mou loÀskou
námitkou? Letos byly zkráceny i zb˘vající
stromy, tentokrát v ulici Ctûnická. Javory,
promiÀte. Lída âervínová

Obrázek pouÏit z www.clickandgreen.com
Foto Lída âervínová

Byly jednou jedny stromy...

Drazí vinořští i nevinořští menší výtvarníci,
v létû se s dûtmi chystáme na operkov˘ zá-
jezd do partnerského mûsta Lavena Mom-
bella v Itálii. A protoÏe bychom s sebou
rádi vzali ty nejhezãí dárky, které by byly
o nás a od nás, vyhla‰ujeme v˘tvarnou
soutûÏ o nejkrásnûj‰í ilustrace z pohádek
„âervená Karkulka“ a „Dvanáct mûsíã-
kÛ“ Z. Svûráka a J. Uhlífie. Druh˘m v˘-
tvarn˘m tématem soutûÏe je: Vinofi a âes-
ká republika oãima na‰ich dûtí. Dejte si
záleÏet, nakreslete i více obrázkÛ, dílka
podepi‰te a napi‰te na nû vá‰ vûk, na dru-
hou stranu pak celé va‰e jméno a kontakt
na vás, rodiãe, pedagoga. Porota vás za
va‰e umûní odmûní vstupenkami na kulturu a v˘tvarn˘mi potfiebami a va‰e obrázky po-
putují do Lavena Mombella ve formû pohlednic a plakátÛ a budou nás reprezentovat pfii
literárním pohádkovém workshopu a na‰ich hudebních pfiedstaveních.

Na Va‰e obrázky se moc tû‰íme. Tak se do toho pusÈte!     Natû‰enû Klára Lowensteinová

Uzávûrka soutûÏe: 15. kvûten 2016                 Adresa dodání obrázkÛ: KVC Vincent, Opoãínská 364, Praha 9 – Vinofi
Kontakt na koordinátora soutûÏe: klaralowenstein@yahoo.it (724 909 585)

V˘tvarná soutûÏ Vintal 2016
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Mnozí si pokládají otázky, kde se bere
„nová“ v˘stavba v severozápadní ãásti ob-
ce, oznaãováno názvem „Panská pole“ a ja-
ká mÛÏe b˘t dal‰í.  

Nejprve nûco málo o projektu.
V˘stavbu zapoãala na konci loÀského ro-

ku firma Abbey. Plynule navazuje na za-
stavûnou ãást v severozápadní ãásti obce.
NaváÏe na stávající ulice Modfiínovou,
Habrovou a Javorovou. Tyto jsou doprav-
nû fie‰eny obytn˘mi zónami. Dále developer
vybuduje ãást nové ulice zaãínající âako-
vickou, v budoucnu konãící ulicí Ctenic-
kou. V rámci projektu Abbey bude ulice
zakonãena pfiibliÏnû v polovinû její budou-
cí celkové délky a to v místû v˘stavby Svaz-
kové ‰koly, která by mûla mít touto ulicí
zaji‰tûnu obsluÏnost. Po dokonãení v˘stav-
by bude v lokalitû 71 rodinn˘ch domÛ.

Projekt spoleãnosti Abbey má dlouhou
historii. 

JiÏ v roce 2009 bylo dle pÛvodního
územního plánu vydáno územní rozhodnu-
tí na v˘stavbu. 

Pro zajímavost je pfiiloÏen pÛvodní
a souãasn˘ územní plán. 

Ten pÛvodní poãítal s celkov˘m po-
ãtem obyvatel okolo 2.5 tisíce. Souãasn˘,
kter˘ vy‰el v platnost v listopadu 2011
poãítá s celkov˘m poãtem obyvatel mezi
5-6 tisíci. Tohoto ãísla nemusí b˘t nikdy
dosaÏeno. Pro v˘stavbu v jednotliv˘ch lo-
kalitách platí mnoho omezení. Napfi. nû-
které jsou vázány na v˘stavbu okruÏní
silnice, nûkteré na v˘stavbu ‰koly, re-
tenãních nádrÏí a dal‰í. 

V dobû pfiípravy souãasného územního
plánu uzavfielo tehdej‰í zastupitelstvo
smlouvy s vlastníky pozemkÛ. To se t˘ká
zejména lokality A a lokality B. Na zákla-
dû tûchto smluv získala obec kompenzace
v podobû spoluvlastnictví a vlastnictví po-
zemkÛ. TéÏ do‰lo k finanãnímu plnûní v fiá-
dech milionÛ korun, které byly v pfiedcho-
zích letech proinvestovány. Díky tomu byly
jejich pozemky zahrnuty do zastavitelné
ãásti nového územního plánu, ãímÏ do‰lo
k jejich zhodnocení.

Nelze tedy zabránit dal‰í v˘stavbû napfií-
klad zmûnou územního plánu, hrozily by
Ïaloby na náhradu ‰kody. Obec má v‰ak
mnoho moÏností, jak v˘stavbu ovlivnit
a regulovat tak, aby pfiinesla do obce neje-
nom nové obyvatele, ale také potfiebnou in-
frastrukturu. Jedním z takov˘ch mechanis-
mÛ je mimo základní povinnosti podmínky

dodrÏení územního plánu a územních stu-
dií zejména povinnost uzavfiení plánovací
smlouvy mezi stavebníkem a obcí. 

Z pohledu blízké budoucnosti je realizo-
vána v˘stavba v˘‰e zmínûného projektu
Abbey a men‰í v˘stavba v lokalitû G, kde
má stavebník uzavfienou plánovací smlou-
vu a je ve fázi projektování. Souãástí této
lokality je podmínka vybudování retenã-
ních ploch, které vyfie‰í problémy s povr-
chovou vodou v oblasti.

V mírnû vzdálenûj‰ím horizontu je po-
stupná v˘stavba v lokalitû A a B.

Ponûkud sloÏitá a nepfiehledná situace je
s v˘stavbou  ,,Zlat˘ kopec“  

Zde probíhala s developerem mnohá
jednání tak, aby do‰lo k fyzickému zaji‰tû-

ní jeho povinností a zabránilo se tak riziku
neplnûní podmínek smlouvy. Probíhající
jednání nikam nevedla. Do‰lo k tomu, Ïe
developer nebyl schopen vãas pfiedloÏit no-
vou uspokojivou smlouvu a platnost pÛ-
vodní nebyla prodlouÏena.  

Pokud bude chtít nyní investor zmûnu
svého pÛvodního stavebního zámûru,  pfie-
vést infrastrukturu do vlastnictví obce ne-
bo potvrzení, Ïe obec infrastrukturu pfie-
vezme (bez ãehoÏ nedá banka jeho klien-
tÛm úvûr), bude muset s obcí jednat
o smlouvû nové.

Na‰í nejupfiímnûj‰í snahou je vyjednání
takov˘ch podmínek, které povedou k pfii-
mûfienému rozvoji obce, pfiinesou potfiebné
finance a rozvoj vefiejné infrastruktury.

Mac

„Nová“
v˘stavba

v obci

Současný plán

Původní plán
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Napfi. lokalita A – Bílá vrátka – Ke Ctû-
nicím: zde se nemÛÏe stavût dfiív, neÏ bu-
de zahájena stavba Z· souãasnû s povole-
ním stavby M· a neÏ bude proveden
systém retenãních ploch; lokalita G má
stavbu podmínûnu realizací systému re-
tenãních ploch v tomto území a v˘stavbu
dal‰ího komunikaãního pfiipojení k ulici
Vinofiská; lokalita B - Bílá vrátka – Pan-
ská pole nemá etapizaci danou, ale musí
dodrÏet jasnû danou územní studii. A ne-
jde ani o zaãátek stavby, nesmí b˘t vydá-
no ani rozhodnutí o umístûní stavby, ani
stavební povolení. Princip územního plánu
je zaloÏen na tom, Ïe nová v˘stavba ovliv-
ní bûÏn˘ Ïivot obce (doprava na stavbu po
uÏ tak nekvalitních silnicích, nároky na
sluÏby apod.) a to musí developer obci
prostû „pfiiplatit“. A investofii to moc dob-
fie vûdí! 

Proto zásadnû nesouhlasíme s uzavfienou
smlouvou o spolupráci se spoleãností Man-
hidrion Real, a.s. (lokalita A Bílá vrátka
– pole smûrem na Ctûnice) ani s Plánova-
cí smlouvou se spoleãností Atlantis Invest-
ment s.r.o. (lokalita G – pod Vinofisk˘m
hájem), které váÏnû po‰kozují obãany na‰í
obce. Reálná v˘‰e finanãního pfiíspûvku ob-
ci je cca 30.000,- Kã na 1 ekvivalentního
obyvatele (neboli EO a rodinn˘ dÛm má
4 EO a bytová jednotka 3 EO). Jednodu-
ch˘mi poãty dostaneme (tabulka):

JenÏe smlouva developera Manhidrion
Real, a.s. zavazuje pouÏít 1.ãást kompenza-
ce ve v˘‰i 10 milionÛ na v˘stavbu ‰koly,
a to buì penûzi a nebo realizací v˘stavby
‰koly. Dal‰í ãástku v fiádech milionÛ pak
mÛÏe obci opût pfiidat na v˘stavbu ‰koly
a ‰kolky (!), investicí do realizace retenã-
ních ploch pod Vinofisk˘m hájem nebo v˘-

stavbu ãistírny odpadních vod. Nepfiipomí-
ná to náhodou splnûní podmínek etapizace
dané územním plánem, se kter˘mi nemá mít
obec finanãnû co do ãinûní? Smlouvu pr˘
pfiipravoval právní zástupce developera...

A s Atlantis Investment s.r.o. je smlou-
va pro obec je‰tû „v˘hodnûj‰í“. KdyÏ jed-
nodu‰e pfieneseme v˘‰i finanãní kompen-
zace obci ze smlouvy developera lokality
A dostaneme ãástku 5.640.000,- Kã. Ale
proã je tedy smlouva podepsána na ãást-
ku 1.020.000,-Kã? A smlouva má je‰tû
jednu „perliãku“ – aãkoliv je urãena
stavba nové ãistírny odpadních vod pod-
le Koncepãní studie âOV na louce smû-
rem na Ctûnice (studie vznikla z dÛvodÛ
toho, aby nevznikaly malé ãistírny odpad-
ních vod po celém území obce, ale vznik-
la jedna s dostateãnou moÏností roz‰ifio-

vání dle územního
plánu), developer
si mÛÏe vybudovat
tzv. areálovou ãis-
tírnu odpadních
vod. Proã?

Developer loka-
lity B – Panská po-
le je spoleãnost
Obadi s.r.o. Tato
spoleãnost se sice
úãastní v‰ech
územních a staveb-
ních fiízení v okolí
dané lokality, ale
obec s ní je‰tû Ïád-
nou plánovací
smlouvu nepode-
psala. Tedy doufej-
me, protoÏe staro-
stu zastupitelstvo
podpisem nepovû-
fiilo, pouze byl po-
vûfien ve spoluprá-

ci s komisí pro rozvoj obce její pfiípravou. 
Ano, daly jsme si práci s „kontrolou“

smluv schválen˘ch pouh˘mi 4 zastupiteli,
ktefií v takto hojném poãtu rozhodují o na-
‰í obci! Podepsané smlouvy jsou platné.
·koda, Ïe jsou v˘hodné jen pro developery. 

Ludmila âervínová
a Veronika Vrecionová

A pro pfiehled pfiidáváme i „pfiíspûvky“ developerÛ,
ktefií své projekty jiÏ realizují:

Dûtsk˘ krouÏek Mal˘ch
hasiãÛ – NÁBOR!

� Je Ti 6 a více? Přidej se k nám.
KrouÏek „Mal˘ch hasiãÛ“ se koná kaÏd˘ ãtvrtek od 17-18 hod.
Scházíme se u hasiãárny ve Veleni v ulici Ke Ml˘nu. Podle po-
ãasí chodíme do tûlocviãny, klubovny kde trénujeme vázání uzlÛ
nebo na hfii‰tû, kde trénujeme hasiãsk˘ útok s hasiãskou techni-
kou. Jezdíme na rÛzné závody. V zimû jezdíme na závody vázá-
ní uzlÛ a od jara jezdíme na hasiãsk˘ útok s vodou.  

Přihlásit se můžeš u Heleny Bílkové na tel.: 728 191 323
Luboše Šillera: 777 210 773
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OKÉNKO OPOZICE

Aãkoliv to zní tak divnû, pfiesto se pojì-
me nad slÛvkem opozice malinko pozasta-
vit. Co vlastnû slovo opozice znamená?
Opozice v politickém Ïivotû jsou politické
strany a jejich pfiedstavitelé nebo skupiny
obyvatel, ktefií se nepodílejí na vládû.
Opozice plní dÛleÏitou úlohu kontroly
a kritiky vlády. Dále funguje jako nabídka
alternativ k vládní politice a je pfiipravena
vládu v pfiípadû potfieby nahradit.

Nikdy bych nefiekla, Ïe i na tak malé ob-
ci jako jsou v souãasnosti Pfiezletice, bude
v místním zastupitelstvu „vláda a opozi-
ce“. KdyÏ jsme v roce 2006 ‰li prvnû do
voleb do obecního zastupitelstva (kandi-
dátka ODS a kandidátka Nezávisl˘ch),
mûli jsme v‰ichni stejnou cestu v rozvoji
obce i stejn˘ cíl – posunout obec do 21.
století (vybudování vodovodu a kanaliza-
ce, rekonstrukce rozvodÛ elektrické sítû
vãetnû vefiejného osvûtlení a rozhlasu,
skloubení nové v˘stavby s nutnou v˘stavou
infrastruktury vãetnû sluÏeb, rekonstrukce
místních i prÛtahov˘ch komunikací, v˘-
stavbu matefiské ‰koly). V dal‰ím volebním
období od roku 2010 jsme plán rozvoje
obce posunuli o dal‰í body:
� rekonstrukci elektrick˘ch rozvodÛ

v severní ãásti obce, 
� projektovou dokumentaci na úpravy

vodních tokÛ pro sníÏení hladiny vo-
dy v zaplavovan˘ch lokalitách Pod
Zahrady a Pod Hájem, 

� v˘stavbu multifunkãní obecní budo-
vy pro potfieby jak obecního úfiadu,
tak i novû stavebního, prostor pro
sluÏebnu obecní policie, ordinace lé-
kafiÛ, moderní knihovnu v interak-
tivním prostfiedí, víceúãelov˘ spole-
ãensk˘ i sportovní sál vãetnû zázemí
v podobû kavárny, a v neposlední
fiadû dva sociální byty. 
Ke konci volebního období jsme pfiipra-

vovali i projekt roz‰ífiení matefiské ‰koly
vãetnû vzniku malotfiídní základní ‰koly.

Tyto projekty podporovali v‰ichni za-
stupitelé, ktefií celkem logicky vycházeli
nejen z potfieb rÛzn˘ch kategorií obãanÛ,
ale hlavnû ze znalosti moÏností obce!

A právû tato vesmûs jednoznaãná podpo-
ra byla trnem v oku PfiezleÈákÛm o.s., ktefií
pfied volbami v roce 2014 vstupovali do své
volební kampanû s tím, „Ïe je v Pfiezleti-
cích nutná opozice“ a „v‰e musí b˘t trans-
parentní a ve‰keré projednávané materiály
na zastupitelstvu musí b˘t k dispozici v‰em
a pfied zasedáním zastupitelstva“. 

A my jim nyní musíme dát v prvním bo-
dû za pravdu – názory na rozvoj obce Pfie-
zleÈákÛ o.s. jsou skuteãnû o 180° rozdílné
oproti názorÛm ODS a Nezávisl˘ch. Co se
t˘ká té transparentnosti – tam „se spí‰ pi-
je víno a káÏe voda“. Smlouvy se na
www.prezletice.cz nezvefiejÀují ani po upo-
zornûní, to samé se t˘ká vefiejn˘ch zaká-
zek, kde není Ïádn˘ odkaz na v˘bûrová fií-
zení na zpracovatele Ïádosti o dotace nebo
na zhotovitele nového pavilonu matefiské
‰koly. Zajímav˘ je názor na materiály pro
jednání zastupitelstva – koneãnû i Pfiezle-
Èáci o.s. pochopili, Ïe není moÏné rozpra-

cované materiály uvefiejÀovat na webu,
protoÏe to pfiiná‰í jen chaos v informacích!
BohuÏel materiály nemáme k dispozici ani
my jako zastupitelé, pfiesto jsou pfiedkládá-
ny na zastupitelstvu k hlasování.

Hlavním úkolem opozice je kontrola
i kritika vlády, v na‰em pfiípadû vedení ob-
ce. Nikoliv v‰ak pouhá kritika, ale kritika
konstruktivní – fiekneme-li, Ïe toto je ‰pat-
nû, pfiedkládáme návrh fie‰ení jiného, kte-
ré je pro obec systematiãtûj‰í a v˘hodnûj-
‰í. S kritikou jde ruku v ruce i kontrola,
zejména pak návrhové komise na zasedání
zastupitelstva, kde fiada návrhÛ k hlasová-
ní je obãas skuteãnû bizarní. 

ProtoÏe na zasedání zastupitelstva k na-
‰emu velkému údivu nechodí vût‰inou Ïád-
ní obãané a uÏ vÛbec ne v tak hojném po-
ãtu jako pfii ustanovujícím zasedání nové-
ho zastupitelstva v listopadu 2014, na Dis-
kuzním fóru také nikdo nediskutuje, reakce
na videozáznamy a zápisy ze zasedání ta-
ké nejsou Ïádné, mohlo by to vypadat, Ïe
jsou v Pfiezleticích v‰ichni spokojeni. (jest-
li tfieba teì se mnou nûkdo nesouhlasí, Ïe
on spokojen není, tak dûkuji)

Proto i tfieba pro toho jednoho nespo-
kojeného a hlavnû pro na‰e voliãe vyuÏije-
me moÏnosti, Ïe máme to své „okénko“
a seznámíme na‰e voliãe s prací, kterou se
jako opoziãní zastupitelé zab˘váme. Je nû-
kolik zásadních témat, ke kter˘m máme v˘-
hrady a jiné fie‰ení:

1. ZÁKLADNÍ ·KOLA – nikoliv
základní kámen vzdûlání, ale v Pfiezleti-
cích základní kámen úrazu

Probûhl tolik oãekávan˘ zápis do prv-
ních tfiíd. Nemám k dispozici pfiesné údaje
o tom, kam se na‰i budoucí prvÀáãci roz-
prchli, v kaÏdém pfiípadû víme, Ïe dûti spo-
lu ve vzdûlávání jako jedna tfiída pokraão-
vat nebudou. A to je ‰koda, protoÏe za ro-
ky ve ‰kolce si „udûlaly“ kamarády a ná-
sledujících 9 let základní ‰koly se tak moc
uÏ neuvidí – jiná ‰kola i odpolední aktivi-
ty neposkytují dostatek prostoru na hraní
i vedení fieãí. Není to pochopitelnû cel˘ch
9 let, protoÏe velmi ãasto dûti odcházejí od
3. tfiídy na jazykové ‰koly a pozdûji na
osmiletá ãi ‰estileté gymnázia. Velká vût‰i-
na dûtí zkou‰í pfiijímací zkou‰ky a ãasto
uspûjí. PÛvodní základní devítiletou ‰kolu
ukonãí sotva polovina prvÀáãkÛ. 

Pfiezletice jsou stále malá obec, která
má oproti nûkter˘m okolním obcím tu ne-
v˘hodu, Ïe nikdy nemûla ani obecnou ‰ko-
lu. Nemáme tudíÏ v souladu s dotaãními ti-
tuly co roz‰ifiovat. Ale je tu fie‰ení, které
vyuÏili napfi. v Hovorãovicích a loni na
podzim otevfieli první stupeÀ základní ‰ko-
ly. A jak jinak neÏ jako ‰kolu malotfiídní,
aãkoliv mají o necel˘ch 1 000 obyvatel
víc. Dûti ze ‰kolky ‰ly do první tfiídy, nû-
které dûti nastoupily do roãníkÛ vy‰‰ích,
ale vût‰ina zÛstala ve ‰kolách pÛvodních.
Dokonce ani v‰ichni pfied‰koláci nevyuÏili
moÏnost chodit do nové ‰koly v místû byd-
li‰tû. A proã o tom mluvíme?

Podle zku‰eností se ‰kolou matefiskou se

pro Pfiezletice jeví nejideálnûj‰í varianta
zfiízení Z· Pfiezletice a se sídlem v Z· Kbe-
ly, která na‰í obci nabízela v nové budovû
pronájem prostor tfiídy (podobnû jako ve
Vinofii v pfiípadû M·). Pochopitelnû
s omezenou délkou trvání, ale dva roky
jsou dlouhá doba na to, aby se Z· Pfiezle-
tice pfiesunula tfieba do ulice Za Humny.
BohuÏel to vedení obce odmítlo. Argu-
ment, Ïe se to nedá do 1. záfií stihnout, Ïe
jsme zme‰kali na odboru ‰kolství termíny
a hlavnû, Ïe je to moc práce, to opravdu
nemÛÏeme akceptovat. Ano, je to hodnû
práce pro uvolnûného statutárního zástup-
ce obce, ale pro to byl pfieci zvolen! Prá-
ci na zfiízení M· Pfiezletice se sídlem ve
Vinofii jsme zaãali nûkdy v dubnu a neb˘t
zdrÏení se stavebními pracemi, mohla
‰kolka fungovat od 1. záfií a ne aÏ od fiíj-
na. BohuÏel, megalomansk˘ projekt v˘-
stavby 18-ti tfiídní svazkové základní ‰koly
na poli pokraãuje dál, protoÏe, jak nám
bylo na zasedání zastupitelstva sdûleno,
zásadním dÛvodem pro to, Ïe nabídku
Kbel obec nepfiijala, bylo to, Ïe si rodiãe
nepfiejí malotfiídku.

2. NOVÁ V¯STAVBA
– pfiínos pro koho?

Obec mÛÏe své plány rozvoje realizovat
buì z dotací, a nebo díky finanãním pfiís-
pûvkÛm od budoucích developerÛ. Zpra-
covat kvalitnû Ïádost o dotaci a hlavnû
s touto Ïádostí uspût je dost nároãné, ale
ne marné. VÏdycky v‰ak je poÏadován
pfiíspûvek obce na investici minimálnû ve
v˘‰i 5 %, ale ãasto 20 % a více. Pfii mili-
onov˘ch stavbách se jedná o ãástky v fiá-
dech milionÛ a je nutné tyto finanãní
zdroje zajistit. Zde vstupují na scénu bu-
doucí developefii. Poãty jsou to jednodu-
ché – v˘stavbou bytÛ ãi domÛ pro mnoho
set lidí vznikají obci vyvolané náklady,
které se pfiímo dot˘kají v‰ech obyvatel ob-
ce. Vzrostou nároky na vybavenost sluÏ-
bami i kvalitní infrastrukturu, zvlá‰tû do-
pravní, ‰kolská ãi zdravotní a sociální.
A s tûmito v˘daji musí developer obci po-
moci, protoÏe je to on, kdo chce stavût.
A naprostá vût‰ina developerÛ to moc
dobfie ví. Sv˘m budoucím klientÛm pak to-
tiÏ mÛÏe nabízet nejen byt, ale pfiedev‰ím
i sluÏby a zázemí v místû bydli‰tû.

Pfied zahájením stavebního fiízení na
nov˘ developersk˘ projekt uzavírá obec
s developerem Plánovací smlouvu (podle
stavebního zákona), kde je jasnû definova-
n˘ stavební zámûr vãetnû poãtu domÛ ãi
bytÛ a dále jasnû daná finanãní kompen-
zace obce za tuto v˘stavbu. Obec pfiípra-
vou této smlouvy má jedinou ‰anci zavázat
investora v˘stavby k tomu, aby pfiispûl na
rozvoj CELÉ OBCE!!!! Tzn. na rekon-
strukci komunikací i rozvoj v‰ech sluÏeb
obãanÛm – viz v˘‰. Nejsou to jednoduchá
jednání, ale potfieby obce musí b˘t pro
statutární zástupce obce vÏdy na prvním
místû. V‰echny potfieby! Územní plán obce
Pfiezletice stanovuje jasná pravidla pro
v˘stavbu, resp. etapizaci v˘stavby. 
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iÏ od fiíjna 2007 fie‰ím kauzu ob-
ãana K. Loni v létû, dle mého ná-
zoru protizákonnû byl vydraÏen
jeho exekucí postiÏen˘ dÛm. Po-
sledním pokusem o zvrat celé si-

tuace bylo podání na omezení zpÛsobilosti
k právním úkonÛm, které moÏná mûlo b˘t po-
dáno jako první, soudem urãen˘ znalec vypra-
coval znaleck˘ posudek, místnû a vûcnû pfií-
slu‰n˘ soud rozhodl o omezení zpÛsobilosti
k urãit˘m právním úkonÛm na urãitou dobu.
JelikoÏ se nikdo dobrovolnû nehlásil na funk-
ci opatrovníka, byla dle zákona urãena sou-
dem Obec, musím dodat, Ïe bez náleÏitého na-
d‰ení pfiedstavitelÛ Obce :). Rozsudek soudu
nabyl právní moci, tj. Obec se stala opatrovní-
kem obãana K., já si to za Obec vzal na sta-
rosti. Bude tfieba podat nûkolik Ïalob na ne-
platnost nûkolika právních úkonÛ, vãetnû Ïalo-
by na neplatnost provedené draÏby. UÏ jsem
také sly‰el, Ïe jsme se mûli dopustit „podvodu
na státu“ neboÈ Obãan K. je pr˘ schopn˘ se
o sebe postarat a Ïe pr˘ bude následovat trest-
ní oznámení, zatím jsem na podání vysvûtlení
ve v˘‰e uvedené vûci nebyl, takÏe pfiedpoklá-
dám, Ïe oznamovatel/é hledají pfiíslu‰n˘ para-
graf trestního zákoníku, kter˘ jsem mûl poru-
‰it, mne osobnû Ïádn˘ nenapadá, zajímalo by
mne, jestli se trestní oznámení bude t˘kat
i soudkynû, kter˘ rozsudek vydala :)

Co se celé kauzy t˘ãe, tak Obãan K je mi-
mo jiné obãanem Pfiezletic a voliãem o.s. Pfie-
zleÈáci, já nechci aby v na‰í obci byli bezdo-
movci, a budu se snaÏit, jak to dûlám jiÏ mno-
ho let, aby to tak zÛstalo. Samozfiejmû pod-
mínkou zÛstává, Ïe dotãená osoba je ochotna
si nechat pomoc, coÏ bohuÏel vÏdy neplatí. 

Koncem roku 2015 mûla vypr‰et smlouva
Obce s developerem projektu Zlat˘ Kopec, ta-
to smlouva byla moÏná zbyteãnû prodlouÏena
do 15.2. 2016, kdy propadla. Pfii sezení s ob-
ãany které se t˘kalo v˘‰e uvedeného develo-
perského projektu a které trvalo témûfi 2 hodi-
ny, bylo domluveno, Ïe Obec nechá smlouvu
vypr‰et a nebude ji jiÏ déle prodluÏovat, coÏ se
nakonec podafiilo a Ïe za spolupráce s klienty
developera se bude snaÏit vyvinout na develo-
pera tlak, aby zaãal fie‰it problémy které s dí-
lem v prÛbûhu let nastaly. BohuÏel, alespoÀ
pokud je mi známo, se nepodafiilo spojit
v‰echna dotãená SVJ a domluvit spoleãn˘ po-
stup, popfi. si zvolit zástupce „spojen˘ch SJV“
kter˘ by tato SVJ zastupoval pfii jednání s Ob-

cí. Jak zaznûlo na v˘‰e zmiÀovaném sezení,
Obec vzhledem k tomu Ïe investor chce od-
souhlasit zmûnu projektu a mûl by mít zájem
podepsat novou smlouvu s Obcí, kde se mimo
jiné napfi. Obec zaváÏe Ïe pfievezme sítû a ko-
munikace, aby se o tyto nakonec nemuseli sta-
rat budoucí spoluvlastníci objektÛ sami, tj. za
této situace by mûla mít Obec aspoÀ nûjaké
„páky“ aby investor koneãnû zaãal skuteãnû
fie‰it vzniklé problémy, „v˘hruÏn˘“ dopis
právniãky investora úãastníkÛm v˘‰e uvede-
ného sezení opravdu nepovaÏuji za snahu o fie-
‰ení souãasn˘ch problémÛ. Teì je dle mého
názoru „míãek“ na stranû SVJ, tj. mûla by b˘t
nûjaká viditelná aktivita ze strany majitelÛ by-

tÛ v danné lokalitû, Obec tuto roli opravdu su-
plovat nemÛÏe. Ze strany Obce zaznívá názor,
Ïe by se Obec vÛbec do vztahu mezi majiteli
bytÛ a developerem plést nemûla. S tímto ná-
zorem ale nesouhlasím, neboÈ byla to právû
Obec, i kdyÏ s dívãím vedením, která pode-
psala smlouvu s investorem ze které investo-
rovi kromû povinnosti pfiispût Obci na rozvoj
sítí atd., v pomûru s rozsahem projektu na-
prosto smû‰nou ãástkou, nevypl˘valo napfi.
i pro absenci jasn˘ch termínÛ vÛbec nic, byla
to právû Obec, která investorovi kdykoli bez
jakéhokoli protiplnûní kdy potfieboval smlou-
vu prodlouÏila. MÛj názor je, Ïe by Obec to-
to mûla napravit a uzavfiít s investorem
smlouvu, která bude pro Obec v˘hodná nebo
spí‰, která bude spravedlivá, tak jak je to se
smlouvami s ostatními investory. Nevidím
dÛvod, kdyÏ ostatní investofii se zavazují
k nemal˘m platbám Obci, které jsou navíc
oprávnûné, matefiská ‰kola a základní ‰kola,
kromû jiného, opravdu nejsou zadarmo, proã
by tento investor kter˘ navíc má tu v˘hodu Ïe
nemusí stavût domy s vlastním pozemkem,
ale byty, kde je samozfiejmû zisk ze zastavû-
ného m2 pozemku vy‰‰í, kter˘ v souãasnosti
chce v˘razn˘m zpÛsobem omezit stavbu plá-
novan˘ch komerãních prostor, nákupní cent-
rum nechce stavût vÛbec, aby se toto pravidlo
na tohoto investora nevztahovalo. Uvidíme,
jak se bude situace vyvíjet dál. 

Nabídl jsem Obci ke koupi 1/3 podíl v Re-
mízku za 1.000 Kã s právem zpûtné koupû. DÛ-
vod je prost˘, na majetek po neboÏtíkovi tátovi
jsou v souãasnosti podány 2 Ïaloby na zru‰ení
spoluvlastnictví, tu první jsem loni v létû mi-
mofiádnû nepodával já :), chci aby remízek zÛ-
stal remízkem, proto svÛj podíl za symbolickou
ãástku prodávám Obci. Smlouvu darovací jsem
vylouãil z toho dÛvodu, Ïe odstoupení od
smlouvy darovací je mnohem sloÏitûj‰í neÏ v˘-
‰e uvedené právo zpûtné koupû. Navíc kdyby
se v budoucnu zmûnilo zastupitelstvo a chtûlo
pozemek prodat napfi. pro benzínovou pumpu
u plánované dálnice, mohu podíl poÏadovat
zpût, samozfiejmû s tím, Ïe pokud by byly do

pozemku uãinûny nûjaké investice (nové kr-
melce atd.) musím investovanou ãástku vrátit. 

UÏ jsem to psal ve sv˘ch minul˘ch ãlán-
cích, dle mého názoru tu chybí dostateãná in-
formovanost ze strany Obce sv˘ch obãanÛ,
vydávání Pfiezletického zpravodaje 2x do ro-
ka opravdu není krokem vpfied, ne kaÏd˘ má
doma internet aby se mohl podívat na video-
záznamy ze Zastupitelstva Obce, ve kter˘ch
stejnû nejsou v‰echna rozhodnutí dostateãnû
vysvûtlena. Opût dle mého názoru tu chybí
vût‰í zapojení obãanÛ obce, viz napfi. v˘‰e
zmiÀovan˘ developersk˘ projekt. 

O co bych se chtûl pokusit do budoucna, to
je nûco jako znovuobnovení systému civilní
obrany. Vzhledem k tomu, co se v souãasnos-
ti dûje nejen u na‰ich západních sousedÛ, ale
prakticky ve v‰ech státech Evropy jeÏ jsou
souãástí Eurosojuzu, se dají v jiÏ nedaleké bu-
doucnosti oãekávat události a situace které
doposud vût‰ina z nás znala jen z katastrofic-
k˘ch filmÛ. Bude dle mého názoru, a moc rád
bych se m˘lil, pfiipravovat zpÛsoby fie‰ení si-
tuací, kdy organizace k tomu urãené (policie,
armáda, zdravotníci, hasiãi atd.) nebudou
schopny své úlohy plnû zvládat. Tady by to
samozfiejmû chtûlo nûjaké lidi z pfiíslu‰n˘ch
oborÛ, já kter˘ vojnu odmítl a z civilní sluÏby
byl vyhozen, zcela jistû nejsem typ ãlovûka,
kter˘ by k tomuto byl vhodn˘. 

Franti‰ek HUCEK

J

Lid vs. zastupitel III.

V rámci leto‰ního projektu CELÉ P¤E-
ZLETICE âTOU DùTEM, pfiivítáme na
ãtení pohádek nejen pana starostu, místos-
tarostu nebo paní knihovnici, ale náv‰tûvu
nám pfiislíbila také paní Walpurga Hozá-
ková, autorka ãeského pfiekladu knihy Del-
fín Dilo a podmofisk˘ svût.

Dûtem a pfiedev‰ím rodiãÛm, bychom rá-
dy pfiedstavily program MISP – AKTIVI-
ZAâNÍ CVIâENÍ 

VE ·KOLKÁCH, na spoleãném setkání
pfii „âAJI O PÁTÉ“. V mûsíci dubnu nás
s dûtmi ãeká také náv‰tûva velkého do-
pravního hfii‰tû a Muzea policie Praha.

Dal‰í spoleãné odpoledne pro dûti a ro-
diãe se bude t˘kat finanãní gramotnosti dû-
tí v programu ZLATÁ RYBIâKA aneb
HRAJEME SI NA DOSPùLÉ. Na konci
dubna si zafiádíme pfii „oslavû“ âARO-
DùJNIC.

Mûsíc kvûten odstartuje projekt BA-
REVN¯ T¯DEN . 

Vydáme se do divadla ¤Í·E LOUTEK
a budeme svûdky toho, co se v divadle
dûje, kdyÏ loutky nehrají. A protoÏe se
divadlo nacházi v historickém jádru

Prahy, nenecháme si ujít procházku tou-
to ãástí mûsta. 

Poslední ãtvrtek v kvûtnu probûhnou jiÏ
II. LETNÍ SPORTOVNÍ HRY PRO DùTI
A RODIâE .

Svátek dûtí oslavíme trochu netradiãnû
s africkou skupinou EMONGO, celodenní
v˘let bychom pak rádi strávili v KONùP-
RUSK¯CH JESKYNÍCH a v MEDVùDÁ-
RIU v Berounû.

Poslední plánovanou spoleãnou akcí pro
dûti a rodiãe bude SLAVNOSTNÍ ROZ-
LOUâENÍ S P¤ED·KOLÁKY - AHOJ
·KOLKO, po kterém veãer jiÏ tradiãnû ná-
sleduje opékání bufitíkÛ, noãní hra a samo-
zfiejmû spaní ve ‰kolce.

Pfied prázdninami nás pak ãeká opra-
vdové louãení, pro na‰e pfied‰koláãky, lou-
ãení poslední..

Budeme jim pfiát, aby byli zdraví, ne-
ztráceli radost a nad‰ení, aby byli obklope-
ni milujícími rodiãi, dobr˘mi uãiteli ve ‰ko-
le, vÏdy mûli okolo sebe kamarády a obãas
si s láskou vzpomnûli na chvíle strávené
v na‰í ‰kolce. Michaela Spûváãková

(fieditelka M·)

14

Jaro, Léto, podzim, zima,
ve ‰kolce je vÏdycky prima...

Nechce se věřit, že od doby, kdy se v září otevřela po prázdninách
brána školky, uběhlo víc jak sedm měsíců (vzpomínkou na ně jsou při-
ložená fota...) a než se nadějeme, bude další školní rok za námi...
Vzhledem k tomu, jaké množství akcí nejen pro děti, ale i jejich rodiče
na poslední tři měsíce plánujeme, dá se očekávat, že nám společně
strávený čas uteče velmi rychle. Tak co všechno zažijeme, než si na
konci června, na slavnostním rozloučení řekneme: „AHOJ, ŠKOLKO?“
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� Vítání obãánkÛ probûhne 14. kvûtna.
Pan starosta pfiivítá ve spoleãenském
sále obecního úfiadu rodiãe a jejich mi-
minka narozená v roce 2015 pro které
je pfiichystána malá pozornost. 

� Dûtsk˘ den, tentokrát na téma
„Alenka v fií‰i divÛ“, kter˘ obec
uspofiádá 28. 5. k pfiíleÏitosti Meziná-
rodního dne dûtí. Tû‰íme se na setkání
rodiãÛ a dûtí na hfii‰ti.

� Turnaj v malé kopané - Memoriál
Emana Javornického bude uspofiádán
v sobotu 16. ãervence na hfii‰ti.
Obãerstvení je zaji‰tûno.

� Nohejbalov˘ turnaj probûhne na pfielo-
mu srpna a záfií.

� Pfiezletické posvícení pofiádané obecním
úfiadem. PfiedbûÏnû v prostoru Horní
návsi a Ka‰tanové ulice na poãátku záfií. 

� 27. srpna zakonãí tradiãní Rozlouãení
s prázdninami, spolupofiádané obecním
úfiadem, O.S. PfiezleÈáci, TJ Sokolem
a Spolkem dobrovoln˘ch hasiãÛ. 

Stejnû jako vloni, pfiedloni a pfiepfiedloni uvádím
oblíben˘ hit pro dámy v‰ech vûkov˘ch kategorií aneb

Slet v sobotu 30. 4. 2016 v 19.00 hod.
na Horní návsi (Mandl U Křenů)

Ohfiev tûla a bujaré veselí se koná
na plácku u „hasiãárny“. Hudba, pití
a obãerstvení zaji‰tûno. Srdeãnû zve

OÚ Pfiezletice. UpozorÀujeme
v‰echny hosty, Ïe pro leto‰ní roãník

platí zákaz podávání a konzumace
alkoholu mimo vymezen˘ prostor.

Dûkujeme
za pochopení.

PÁLENÍ âARODùJNIC

V minulém vydání jsme popisovali ãinnost
na‰eho sportovního stfieleckého oddílu a pfií-
pravu na zimní vzduchovkovou sezonu. V sou-
ãasnosti máme soutûÏe ze vzduchové pu‰ky za
sebou a mÛÏeme bilancovat její v˘sledky. Na-
‰i stfielci se zúãastnili prakticky v‰ech soutûÏí
na krajské i republikové úrovni ve vûkov˘ch
kategoriích . Vrcholem pak bylo mistrovství
âeské republiky v Plzni, kam se podle dosaÏe-
n˘ch v˘sledkÛ kvalifikovali ti nejlep‰í. Podafii-
lo se nám pfied vánocemi uspofiádat v Pfiezleti-

cích soutûÏ pro Ïáky do ãtrnácti let a mÛÏeme
fiíci, Ïe se soutûÏ vydafiila, neboÈ se jí zúãastni-
lo 42 stfielcÛ ze v‰ech krajÛ. BohuÏel jsme
omezeni prostorami a tak jsme museli i nûkte-
ré pfiihlá‰ené odmítnout. V celé této sezonû se
na‰im stfielcÛm dafiilo a vyjmenovávat v‰echny
úspûchy by zabralo hodnû místa ale pfiece jen
nûkteré. V kategorii do 12ti let se úspû‰nû
pfiedstavili Adam Hume‰ a zvlá‰tû pak Ondra
Doleãek, kter˘ na memoriálu Josefa Laciny
obsadil tfietí místo. Ve ãtrnáctilet˘ch se trojice

Daniel Kuãera, Vítek Ra-
boch a Ondra Semeck˘
umístila na prvním místû
v soutûÏi druÏstev o pohár
SSK Slovany PlzeÀ (viz
foto) a na tfietím místû
o pohár Josefa Laciny ve
Staré Boleslavi. V jednot-
livcích dosáhli na první
místa Ondra Semeck˘ pfii
vánoãním stfiílení SSK
Stromovka âeské Budûjo-
vice, Vítek Raboch pfii ve-
likonoãním stfiílení tamtéÏ,
v dorostu Mojmír âalkov-
sk˘ druhé místo KP Libe-
rec a tfietí místo o pohár

mûsta Bene‰ova kde v muÏích obsadili první
a druhé místo Martin ·ír a Martin Doubek.
V‰em tûmto jmenovan˘m se podafiilo kvalifi-
kovat na mistrovství âeské republiky, kam se
dále kvalifikovali Adam Bauer, Jaroslav Tráv-
níãek, Antonín Hfiíbal, Marek Merkner, Jan
Hampl, Daniela ·ubrtová a Adam Karkulín.
I tam se na‰ím stfielcÛm dafiilo i kdyÏ v jedno-
tlivcích nestáli na podiu. DorostencÛm, ktefií
byli zafiazeni do druÏstev stfiedoãeského kraje
se podafiilo dokonce pfiivézt celou sadu medai-
lí.  Celou vzduchovkovou sezonu tak mÛÏeme
pro ná‰ oddíl oznaãit za velmi úspû‰nou. Ten-
to úspûch je dílem poctivé tréningové práce
a úsilí trenérÛ Jifiího Nováka, Jaroslava Slava-
ty za asistování Miloslava ·ulce st. a v sou-
ãasnosti i Jifiího Karkulína a samozfiejmû moÏ-
ností pouÏívat k tréningu prostory spoleãenské
místnosti obecního úfiadu Pfiezletice.

Po úspû‰né zimní sezonû jsme se pfiestûho-
vali na stfielnici ve Ctûnících, kde zaãínají tré-
ningy v maloráÏkové pu‰ce a kde se pfiipravu-
jeme na  „Jarní cenu Pfiezletic“ o pohár staro-
sty, která se koná 7. 5. 2016. Tréningy jsou
pravidelnû v úter˘ a ãtvrtek od 15:00 do 19:00
a zájemci o sportovní stfielbu jsou vítáni.

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

CHYSTÁME A ZVEME VÁS

Vážení občané, dříve narození, přijďte posedět:
ke kávičce, vínečku, něčemu dobrému „na zoubek“ a samozřejmě k muzice pana Zahradníčka.

� � � � � � � � � � � �

V pátek 6. května 2016 od 16.00 hod. ve Společenském sále OÚ Přezletice
Srdečně Vás zveme a prosíme o potvrzení účasti na Obecním úřadě Přezletice, tel.: 286 852 133

Jarní setkání seniorÛ

Sportovní Stfieleck˘ Klub Pfiezletice – oddíl mládeÏe
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CHARITATIVNÍ
SBùR PRO ÚTULKY

s podporou sdruÏení
„TETY V AKCI“

Na pomoc zvífiatÛm v útulcích sbíráme
jakékoliv vûci, které  se vám doma neho-
dí nebo je vá‰ ãtyfinoh˘ miláãek uÏ nepo-
tfiebuje. Zejména deky, ruãníky, utûrky,
pfiehozy apod. Potfieby pro pejsky jako
pelí‰ky, vodítka, obojky, hraãky, pipety,
obojky proti klí‰ÈatÛm. Uvítáme i jakéko-
liv hygienické potfieby – savo, jar, gumo-
vé rukavice, igelitové pytle. Náfiadí – lo-
paty, ko‰Èata apod. Krmivo – granule,
konzervy. Budeme rádi za jakoukoliv po-
moc. Sbírka bude probíhat do konce
kvûtna 2016. 

Vûci mÛÏete nosit kdykoliv na adresu
Javorová 199, Pfiezletice nebo na OÚ –
pouze v úfiedních hodinách.

Kontaktní tel.: 605 577 942. Dûkujeme.

Obecní knihovna
JAK DÁL

Rok od roku ub˘vá zájem obãanÛ
o obecní knihovny. Situace s úbytkem
ãtenáfiÛ se dotkla i Pfiezletic.  Do kni-
hovny, která je provozována v patfie
obecního úfiadu dochází aktivnû oko-
lo deseti ãtenáfiÛ. Takov˘ stav není
nadále udrÏiteln˘. Pro tento rok jsme
je‰tû podepsaly smlouvu s knihovnou
E. Peti‰ky v Brand˘se, která zaji‰Èu-
je obnovu knih. 

Aby bylo moÏné nadále udrÏet
provoz, je tfieba najít pro prostory
dal‰í podpÛrné aktivity. 

Uvítáme kaÏd˘ nápad, kter˘ by
pomohl knihovnu udrÏet a roz‰ífiil
její moÏnosti. V symbióze mÛÏe
fungovat klubovna, krouÏek nebo
jiné aktivity. 

Prosíme Vás o pomoc. Své nápady
mÛÏete smûrovat na mail: mistosta-
rosta@prezletice.cz, pfiípadnû osob-
nû v úfiedních hodinách na obecní
úfiad. Dûkujeme

CO SE DĚJE U SOUSEDŮ
14. 5. TrpaslíkÛv den facebook.com/JenstejnskyTrpaslik
21. 5. Jen‰tejnská Pûtka Insportline www.jenstejnskapetka.cz
11. 6. Memoriál Vladimíra Neumana facebook.com/JSDHO Jenstejn
18. 6. Jen‰tejnské Slavnosti facebook.com/Jenstejn
ãerven Veãerní vystoupení na hradû facebook.com/JenstejnskyTrpaslik
ãerven Malífiská akademie Pedji Djakovice facebook.com/Jenstejn
prázdniny Malé letní kino (cca 5x sobota) facebook.com/Jenstejn
6. 8. Summer Party facebook.com/TeamOverhand

Oddíl stolního tenisu
V sezónû 2015/16 se oddílu podafiil historick˘ úspûch. A t˘m postoupil do krajského pfiebo-

ru 1.tfiídy, kdyÏ v semifinále porazil Krchleby B a ve finále Bûlou p. Bezdûzem B.V krajském
pfieboru 2.tfiídy skonãil B t˘m na 9. místû a ãeká ho play out o záchranu krajské soutûÏe. C t˘m
skonãil v okresním pfieboru I.tfiídy na 8.místû a D t˘m prohrál v play off o postup do II.tfiídy
okresního pfieboru se sousední Velení. V sezonû 2015-6 registroval 20 hráãÛ, ktefií se ve 4 druÏ-
stvech dospûl˘ch zúãastÀovali regulérních soutûÏí. Tréninkov˘ proces probíhal 2 x t˘dnû.pod ve-
dením 3 trenérÛ, ktefií absolvovali trenérsk˘ kurz C tfiídy. Oddíl má i 3 vy‰kolené rozhodãí li-
cence C. SoutûÏit s oddíly jako Ml. Boleslav, Mnich. Hradi‰tû, Nymburk, Brand˘s n.L., Bene-
‰ov, Kutná Hora, Podûbrady a je‰tû nad nimi vítûzit je pro „Pfiezletické“ ctí a radostí. BohuÏel
oddíl nám kaÏd˘m rokem stárne a mladí nejsou. Pokud by se na‰li Ïáãci a Ïákynû ve vûku 9-14
let, ktefií by mûli chuÈ zkusit stolní tenis, aÈ se obrátí na Jirku Horálka ãi Martina Macha.

Hraje se ve vinofiské sokolovnû v úter˘ od 18,00 a ve ãtvrtek od 19,30. 

Soutěž o nejlepší titulní stranu zpravodaje
Obecní úfiad vyhla‰uje soutûÏ o novou podobu titulní strany Obecního zpravodaje Pfiezletic.

Své námûty zasílejte e-mailem na adresu: zpravodaj@prezletice.cz nebo osobnû v úfiední dny
na obecní úfiad. Základ námûtu tvofií grafická ãást, foto, kresba, koláÏ, archivní snímek atd. Ná-
vrhy budou pfiedloÏeny vefiejnosti a ta rozhodne o nové podobû. Vítûz soutûÏe získá poukázku
na nákup zboÏí v prodejnû KU-Î-EL a Potravinách Na Statku.
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Vánoãní zdobení
Pofiádané v sobotu 12. 12. Bezpochyby nejvût‰í
radost udûlalo dûtem a maminkám. Dostavil se

velk˘ poãet PfiezleÈákÛ, takÏe se nebylo ãemu divit,
Ïe ‰ly perníãky a jiné polotovary na draãku. 

Tradiãní Mikulá‰ká nadílka
Na Horní návsi. Jako kaÏdoroãnû v plné parádû s Mikulá‰em,
ãerty, andûlem a samozfiejmû tûmi, kter˘ch se to t˘ká nejvíce.

Vánoãní zpívání
Pfied vánoãním stromeãkem. Pfiezletická
klasika v netradiãním podání. Tentokrát
doprovázela smí‰en˘ vefiejn˘ sbor kytara.
Bylo vidût, Ïe si vût‰ina uÏívá sváteãní
chvíle. Jen to poãasí bylo spí‰e podzimní,
na to si uÏ v‰ichni postupnû zvykáme.

Sousedské zpívání
Se koná nûkolikrát do roka v sále

obecního úfiadu. Pofiádané
je Pavlem Gálem a Vûrou Hladkou.

Zájemci si mohou pfiijít posedût,
popovídat a zazpívat se sousedy.

Pfiedvánoãní minitrhy,
které pofiádala prodejna KUÎEL ve

spolupráci s obecním úfiadem o víken-
du 21. 11. a 22. 11. 2015 ve spoleãen-
ském sále obecního úfiadu Pfiezletice.

Prodával se vánoãního sortiment, biÏu-
terie, ãaje, medovina, kofiení, domácí

klobásky, hfiejivé deky, domácí perní-
káfiské v˘robky, adventní vûnce a jiné
nezbytnû nutné drobnosti k podtrÏení

sváteãní atmosféry. Kdo nezlobil,
mohl dostat i malé obãerstvení.
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Jarní zdobení
Je obdoba Vánoãního zdobení, ale s tématikou Velikonoc.
Opût povedené. Díky v‰em, ktefií se podíleli.

Tradiãní jiÏ
8. Pfiezletická

drakiáda
Na obloze se vzná‰eli draci a jiné

létající v˘robky. Na nûkter˘ch
byla vidût domácí práce. Îádn˘

z drakÛ se nenechal zahanbit
a létali tak vysoko, Ïe se letadla

pfiistávající na leti‰ti Kbely radûji
velk˘m obloukem vyhnula. Není

divu, Ïe v‰em po takovém v˘konu
vyhladovûlo a nepohrdli obãer-

stvením u ohníãku na hfii‰ti.

Lampiónov˘ prÛvod
19. fiíjna pro‰el obcí tradiãní lampi-
ónov˘ prÛvod. Tentokrát jsme zvoli-
li trochu jiné pojetí tak, aby byl co
nejzajímavûj‰í pro poãetné dûtské
osazenstvo. VyráÏelo se v podveãer-
ních hodinách z parkovi‰tû pfied
matefiskou ‰kolkou. Úãast byla na-
prosto úÏasná. Had se postupnû táhl
nûkolika ulicemi v úctyhodné délce.
Cestou nás provázely pohádkové by-
tosti, mnoh˘m nahánûla strach
smrtka. Na hfii‰ti bylo pracovníky
úfiadu pfiipraveno ohni‰tû, osvûtlení
a obãerstvení. O show se postarala
skupina s ohniv˘m vystoupením. 

Podzimní setkání seniorÛ
Konalo se na konci listopadu v 1 patfie v sále obecního úfia-

du. Pro pfiíjemnou zábavu zaji‰Èoval hudební doprovod
pan Zahradníãek. Jídla a pití bylo dostatek, atmosféra ne-

pfiekonatelná, takÏe se zábava protáhla do pozdních hodin. 

— — — — STALO SE — — — —



1. Nov˘ rok 2015 pfiivítala Camerata  je‰-
tû ve vánoãní náladû. âekaly nás hned tfii kon-
certy. Zpívali jsme âeskou m‰i vánoãní od J.
J. Ryby a opût jsme s radostí pfiivítali hosty
z hronovské ZU·. Pod taktovkou pana Josefa
Vlacha jsme odehráli a odzpívali "Rybovku"
ve Vinofii, v ¤epích a ve Kbelích.

2. Od ledna jsme se pod vedením Jany
Pavlíãkové pfiipravovali na festival sborÛ na
PedF UK, kter˘ se konal 22. 3. Koncert se
velmi vydafiil a byli jsme pochváleni odbornou
porotou sloÏenou ze zku‰en˘ch sbormistrÛ.
Stejnû tak nás chválila i na‰e sbormistrynû.

3. Pak nás ãekala dal‰í velká událost -
kaÏdoroãní festival sborového zpûvu, kter˘
pofiádá Camerata v jiÏ 17 let. Zejména fi-
nanãnû se na nûm podílí mûstské ãásti Prahy
na jejichÏ území se koncerty konají, pfiede-
v‰ím v‰ak domovské âakovice. Na festivalo-
v˘ch koncertech nevystupují jen na‰e sbory,
zveme také dal‰í hosty z âR i zahraniãí.
V roce 2015 se ho kromû na‰ich oddûlení
úãastnily sbory Chorus Egrensis z A‰e, Bu-
bureza, Adlibitum, Gaudium Praha, Puellae,
pûveck˘ sbor GPF, Coro d_ Oro, DPS ·UM
- sbor ze Z· Rokycany a pfiípravné oddûlení
Libereckého Severáãku. 

4. Kamarádi vyrazili na dvoudenní v˘let do
Liberce na pozvání sboru Severáãek. Kromû
koncertu a pfiiijemnû stráveného víkendu s dût-
mi ze Severáãku si udûlali také v˘let na Je‰tûd. 

5. 20.6. se konal âakovick˘ spolkov˘ den,
na kterém zazpívaly a svou ãinnost pfiedstavi-
ly pfiedev‰ím dûti z nejmlad‰ích oddûlení -
Mlad‰í i Star‰í Brouãci. 

6. Camerata vyrazila na tradiãní letní sou-
stfiedûní do Bedfiichova. Kromû nacviãování
nového repertoáru vyuÏili ãlenové spoleãnû
stráven˘ ãas i k v˘letÛm do krásné pfiírody Ji-
zersk˘ch hor a stmelování kolektivu.

7. Do Bedfiichova na soustfiedûní vyjeli
v dobû podzimních prázdnin i Kamarádi. Vrá-
tili se plni záÏitkÛ a novû nauãen˘ch písní.
Odvedli spoustu práce, nauãili se znaãnou
ãást adventního a vánoãního repertoáru
a hlavnû se ze star‰ích  i z novû pfiíchozích dû-
tí stali opravdoví Kamarádi.

8. Nejmlad‰í zpûváãci Brouãci pomohli ve
Kbelích 29. 11. a v Satalicích 28.11. rozsvítit
vánoãní stromy.

V adventní dobû zazpívala Camerata, Ka-
marádi i Brouãci na koncertech ve Kbelích,
Vinofii a âakovicích. Koncerty se setkaly
s velik˘m úspûchem - a tak doufáme, Ïe jsme
na‰ím v˘konem a skvûlou atmosférou koncer-
tÛ pfiesvûdãili dal‰í potenciální zpûváky, aby
odhodili obavy a smûle roz‰ífiili na‰e fiady.

9. Na ·tûdr˘ den se konala tradiãní âeská
m‰e vánoãní od J. J. Ryby v podání Camera-
ty a v˘born˘ch sólistÛ Jitky Ko‰atové, Alice
Valtrové, Ondfieje Ko‰aty a Pavla Kleãky.
Kostel sv. Remigia byl naplnûn k prasknutí
a zpûváci, sbor i posluchaãi proÏili spoleãnû
krásné sváteãní chvíle.

10. âást Cameraty se se‰la na Silvestra,
aby spoleãnû oslavila konec roku. Zpívání ve
sboru není pfiece jen o chození na zkou‰ky,

ãtení not, uãení se melo-
dií a vystupování pfied
posluchaãi. Sbor je spo-
leãenství lidí, ktefií spo-
leãnû proÏívají kousek
Ïivota. Nûktefií se zapojí
víc, jiní ménû, ale v‰ich-
ni mají moÏnost, bez
ohledu na to, zda je jim
17 nebo 60, b˘t jeho
souãástí. Camerata má
ve sv˘ch fiadách zpûvá-
ky mlad‰í i star‰í, muÏe
i Ïeny, v‰ichni jsou ale
k sobû pfiátel‰tí a pokud
je to tfieba, vÏdycky se
najde nûkdo, kdo poradí
nebo podá pomocnou
ruku. Zveme tedy
v‰echny milovníky hud-
by, pokud byste mûli
chuÈ ve sboru zpívat,
pfiijìte se podívat na
zkou‰ku, rádi Vás uvítá-
me. Zkou‰íme kaÏd˘
ãtvrtek od 18 hod na zá-
meãku v âakovicích.

Takov˘ byl rok 2015
v Cameratû. UÏ se tû‰í-
me, co pfiinese ten nov˘. 

Za PS Camerata
Praha Petra

Hazlbauerová
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S nástupem nového roku jsme
všichni zvyklí bilancovat, odhléd-
nout se a shrnout úspěchy i nezda-
ry toho uplynulého. My jsme se roz-
hodli zastavit zpět v čase na 10 nej-
důležitějších událostech. Nutno říci,
že celý rok 2015 byl pro Cameratu
nabitý zážitky a vybrat 10 z nich ne-
bylo zrovna jednoduché.

10 zastávek sboru Camerata v roce 2015
Moc ráda bych touto cestou podûko-

vala v‰em, kdo se zapojili do sbírky ví-
ãek pro Kaãenku. Víãka se pomalu, ale
jistû stále kupí a s kaÏd˘m víãkem se blí-
Ïíme k realizaci potfiebn˘ch rehabilitací.

Tû‰í nás, Ïe se zapojila i Mâ Kbely,
která ve spolupráci s Kulturním a ro-
dinn˘m centrem CoByDup a jmenovitû
paní BaÈkovou zorganizovali Charita-
tivní koncert pro Kaãenku. Bude se ko-
nat 11. 6. 2016 v Lidovém domû Kbely
od 19h a vystoupí kapely jako Echt!,
Payanoja + Lubo‰ Pospí‰il, The Cell,
Totems Hardtramp. Vstupenka na kon-
cert bude stát 199 Kã a je moÏné je ob-
jednat na tel.: 602 971 611. Patronem
celé akce se stal herec Oldfiich Navrátil.
Odpoledne bude koncertu je‰tû pfied-
cházet divadelní pfiedstavení Krysáci
v podání divadla D5, vstup bude dobro-
voln˘. Akci bude moderovat Tom Groh-

regin. Budeme moc rádi kdyÏ se také
zúãastníte a tím Kaãenku podpofiíte :-). 

AÏ budu mít k dispozici leták na kon-
cert dám ho na v˘vûsku u OÚ. 

ZároveÀ bych Vás ráda poÏádala ja-
ko ãlen Asociace rodiãÛ dûtí s DMO
a pfiidruÏen˘mi neurologick˘mi one-
mocnûními âR o vyjádfiení podpory
nám rodiãÛ postiÏen˘ch dûtí. Pfiedseda
asociace Milo‰ Svoboda sepsal petici,
která nám dává nadûji, Ïe by snad
v budoucnu mohla b˘t intenzivní reha-
bilitace hrazená zdravotní poji‰Èovnou.
Prosím v‰echny, komu tato problemati-

ka není lhostejná o podepsání této in-
ternetové petice a zároveÀ o její ‰ífiení
ve svém okolí www.petice24.com/dri-
me_spolu. Koneãn˘ termín je 26. kvût-
na, kdy se bude petice pfiedávat minis-
tru zdravotnictví na VernisáÏi „DRÎÍ-
ME SPOLU“ v Praze. Petici je moÏné
podepsat i v místním obchodû Na stat-
ku. Tam bude umístûna do zaãátku
kvûtna, pak jí budu posílat zpût na
Asociaci, aby se stihly spoãítat podpisy.

Moc si váÏíme Va‰í pomoci
a dûkujeme Vám :-). za celou na‰í

rodinu Radka Podrázská
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Veteránská liga
malého fotbalu

– Jaro 2016
Je tu opût jaro a s ním, jako kaÏ-

doroãnû zaãíná jarní sezóna Veterán-
ské ligy malého fotbalu. Na podzim
startoval t˘m pfiezletick˘ch veteránÛ
ve 3. lize, ale díky hor‰ím v˘sledkÛm
a nepovedenému poslednímu zápasu
se jim nepodafiilo 3. ligu udrÏet.
T˘m Pfiezletice SG tak skonãil
v hodnocení 3. ligy, skupiny D se
7 body za 3 v˘hry a jednu remízu na
pfiedposledním místû a sestoupil tak
pro jarní sezónu do ligy 4.

Pro vylep‰ení v˘sledkÛ se t˘m vete-
ránÛ pfiihlásil do zimního turnaje kona-
ného Sportovním klubem Bûchovice
a po dobr˘ch v˘sledcích, 6 v˘hrách
a jen 2 prohrách skonãil jen díky pro-
hranému vzájemnému zápasu na 2.
místû za vítûzn˘m t˘mem „Bûchovic-
k˘ch sr‰ÀÛ – A“ se stejn˘m ziskem 12
bodÛ. V tûchto zlep‰en˘ch v˘sledcích
cítíme nadûji na lep‰í prÛbûh jarní se-
zóny a také umístûní ve vy‰‰ích patrech
tabulky 4. ligy, skupiny D nebo i pfií-
padn˘ postup zpût do 3. ligy. Jarní se-
zóna zaãíná ve ãtvrtek 24.3.2016, zápa-
sem s t˘mem K.F.C. FC VET, kter˘
bude sehrán od 19:30 hodin na hfii‰ti
Zákostelní v Praze – Vysoãanech.

PrÛbûÏné v˘sledky zápasÛ, tabulky
a komentáfie najdete jak v t˘deníku
Hanspaulka, tak na webov˘ch stránkách
www.psmf.cz v odkazu Veteránská liga. 

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

Sbírka víãek pro Kaãenku
– podûkování, pozvánka

Îijeme v moderní dobû a dnes se dá fií-
ci s pomûrnû rozvinutou demokracií.
Dne‰ní spoleãnost zaloÏená na materiál-
ních hodnotách klade nároky na prvofiadé
zaji‰tûní sebe sama a své rodiny.  ¤e‰íme
bydlení, spofiení sobû a sv˘m dûtem, za-
bezpeãení domácnosti, dovolenou. 

Po pfieãtení ãi zhlédnutí stále se opa-
kujících zpráv o finanãních problémech
a jin˘ch katastrofick˘ch zprávách se lo-
gicky unaveni dûním uzavíráme do rela-
tivního klidu vlastního já. 

Nic z toho nás neopravÀuje k zapomí-
nání na základní lidské hodnoty a povin-
nosti. Jednou z nich je prostá ohledupl-
nost, navíc sousedská. 

V Pfiezleticích platí dvû vyhlá‰ky t˘kají-
cí se sousedsk˘ch vztahÛ na které si do-
volím upozornit. 

Statisticky jsme národem s nejvût‰ím

poãtem domácích mazlíãkÛ. Uzavfiené
v klíckách, akváriích a voliérách s sebou
problémy nepfiiná‰í. Hor‰í situace je se
zvífiaty, které potfiebují venkovní pfiístup,
tady s koãkami a psy.

Pro ty platí obecnû závazná vyhlá‰ka ã.
2/2008 o vefiejném pofiádku, opatfiení k je-
ho zabezpeãení a ãistotû v obci. Prosíme,
nenechávejte volnû pobíhat psy bez vodít-
ka, zejména v obydlen˘ch ãástech obce.
Pfiedejdete zbyteãn˘m konfliktÛm s ostat-
ními pejskafii a moÏn˘m úrazÛm ãi nedo-
rozumûním zejména u dûtí. Na mnoha
místech jsou ko‰e se sáãky, vyuÏívejte je.
Mnoho ulic Pfiezletic má název po stro-
mech a zahradách, není tfieba mûnit název
na „V˘kalovou“. Zvlá‰tû na jafie aktuální je
obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2011, kterou
se stanovuje zákaz spalování rostlinn˘ch
materiálÛ v obci Pfiezletice.

Cena 199,- Kč � Patron akce: Oldřich Navrátil

Prodejní místa: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, TouÏimská 244, Praha 9 - Kbely
Úfiad Mâ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely
Kavárna – umûlecká galerie U Amálky, Konûvova 126, Praha 3

Celý výtěžek ze vstupného bude předán Kačenčiným rodičům v den koncertu
Více informací na www.krc-cobydup.cz

Vyhlá‰ky, svoboda a ohleduplnost
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Satelitní televize FreeSAT

tel.: 604 870 224, Pavel Pokorný,
Dolní náves 204, Přezletice

75 programÛ + 17 HD programÛ od 229,-/mûs.,

Flix TV
57 programÛ vãetnû 15 HD 299,-/mûs.

KOMPLETNÍ REALIZACE
INTERIÉROVÝM NÁBYTKEM

Ka‰tanová 345
Pfiezletice

Praha - v˘chod
Tel.: +420 602 310 391

mail: info@hacer.cz
www.hacer.cz

VYRÁBÍME INTERIÉROVÝ NÁBYTEK NA MÍRU,
TAKÉ KOMPLETNĚ NA KLÍČ. 

JSME SCHOPNI ZAJISTIT VČETNĚ SLUŽEB ARCHITEKTA
A ZPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE

� VINOTÉKY, REGÁLY
� NÁBYTEK DO CHODBY: botníky, vû‰áky, zrcadlové stûny
� KOUPELNOVÝ NÁBYTEK
� KUCHYNĚ: kuchyÀské sestavy, barové pulty, stoly lavice, obklady stûn
� OBÝVACÍ POKOJE: komody, TV nábytek, knihovny, skfiínû
� LOŽNICE, ŠATNY: postele, noãní stolky, líãící stolky, ‰atní skfiínû,

vestavûné skfiínû, otevfiené ‰atny.
� DĚTSKÉ POKOJE: postele, ‰atní skfiínû, vestavûné skfiínû, hrací nábytek
� PODKROVNÍ MÍSTNOSTI

Zakázková a malosériová výroba interiérového nábytku

� Specializujeme se na kompletní
vybavování interiérů. 

� U nás je možné objednat
jak jednotlivé kusy nábytku,
přes nábytkové sestavy,
až po kompletní realizace
interiérů na klíč.

� Výroba na špičkovém
CNC zařízení

Opravy vozidel všech značek
Zajištění technické kontroly

Zdeněk Horák 731 775 472
Provozovna � PŘEZLETICE, Dolní náves 19

✆

Mechanické a klempířské práce � Lakovna
Diagnostika � Zámečnické práce

Kronikáfi obce
Obec nemá v současné době
aktivního kronikáře a kroniku

již několik let nevede. Hledáme tímto
občana, který má znalosti

místních poměrů a měl by chuť a čas
se psaním kroniky zabývat.

Za vedení kroniky je zaji‰tûna finanãní odmûna!

PEDIKÚRA
A MANIKÚRA

Kontakt a objednávky:
Daniela URBANOVÁ
Tel.: 731 584 452

Příznivé ceny.
Sleva pro důchodce: 15 %

www.pedikura-daniela.webnode.cz

Adresa provozovny:
Přezletice, Horní náves 45
(nedaleko od autobusové zastávky)

prodej ✷ montáž ✷ servis
více na www.satelit-servis.cz
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Obecní úfiad Pfiezletice,
VeleÀská 48, 250 73 Pfiezletice – tel.: 286 852 133 

OZNÁMENÍ OBâANÒM
Nádoby na bioodpad

POPLATEK ZA INDIVIDUÁLNÍ SVOZ BIOODPADU 
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,
svozov˘ den: âTVRTEK, sud˘ t˘den 

Zahájení svozu: od 7. 4. 2016 

TERMÍNY SVOZÒ:

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

P¤ÍKLAD:
— kalkulovaná cena za 1 svoz: 54,33 Kč bez DPH 
— zahájení svozů: od 19.5.2016, tj. 15 svozů 
— cena k zaplacení: 937,- Kč vč. DPH 

Nádoby lze vyzvednout na OÚ Pfiezletice,
a to – vzhledem k objemnosti nádob

— vÏdy po pfiedchozí dohodû. 

7. a 21. dubna
5. a 19. kvûtna

2., 16. a 30. ãervna
14. a 28. ãervence
11. a 25. srpna

8. a 22. záfií
6. a 20. fiíjna
3. a 17. listopad

1. prosince

Linka pomoci obětem
kriminality a domácího
násilí má číslo 116 006
PRACUJE NONSTOP, JE BEZPLATNÁ A POSKYTUJE

DISKRÉTNĚ ODBORNÉ RADY.

Na telefonní linku 116 006 se může ob-
rátit každý, kdo se cítí být obětí trestné-
ho činu, a to bez ohledu na to, zda trest-
ný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat mo-
hou oběti různých forem násilí včetně ná-
silí domácího. Pomoc na lince je určena
i obětem nedbalostních trestných činů,
např. dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace že-
nám, mužům i dětem. Volat mohou lidé
i při pouhém podezření, že jsou obětí ně-
které z forem domácího násilí, ať už fy-
zického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu,
nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání. 

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmysl-
ných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředku-
je rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo
nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také
svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, po-
třebují psychickou podporu a informace o svých právech
a ochraně.  

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozor-
nost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří
se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu
a svou situaci potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční
podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz.

Co nového na www.prezletice.cz
Nové webové stránky MŠ Přezletice

Od 9. 2. 2016 jsou po testovacím provozu spu‰tûny nové
webové stránky M· Pfiezletice:

http://skolka.prezletice.cz/, které nahrazují ve‰keré
odkazy na webov˘ch stránkách obce Pfiezletice.
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VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČI POCHVALY PŘEDÁVEJTE,
PROSÍM AŤ UŽ V PÍSEMNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO SCHRÁNKY OÚ!


