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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 3 — 22. 4. 2016
� Bod 4. Kupní smlouva – k. ú. Vinofi,

parc. ã. 966/2
Jedná se o pozemek prodávan˘ v rámci do-

fie‰ení duplicitních vlastnictví v k.ú. Vinofi.
Cena sjednaná ãiní celkem 54.400,- Kã

� Bod 5. Kupní smlouva – k.ú. Pfiezletice,
parc. ã. 35/3 (ãást poz. 35/2)
Jedná se o pozemek v k. ú. Pfiezletice, no-

vû vznikl˘oddûlením od parc.ã. 35/2. Cena
sjednaná celkem ãiní 25.800,- Kã

� Bod 7. Návrh na schválení hospodáfi-
ského v˘sledku M· Pfiezletice
Pfiíspûvková organizace za r. 2015 vykáza-

la zisk ve v˘‰i 88.699,32 Kã. Zastupitelstvo
schválilo rozdûlení následovnû: 70%
(62.089,32 Kã) pfievést do rezervního fondu
pfiíspûvkové organizace, 30% (26.610,-Kã)
pfievést do fondu odmûn.

� Bod 9. Projednání – opatrovnictví,
stravné (J. Kubíãek) 
Starosta obce informoval ZO o skuteãnos-

ti, Ïe se obec stala opatrovníkem p. J. Kubíã-
ka. Ve spolupráci s MûÚ Brand˘s n.L. byly
vytyãeny aktuální povinnosti obce (vyfiízení
sociálních pfiíspûvkÛ apod.). Vzhledem kto-
mu, Ïe se vcelé záleÏitosti aktivnûangaÏoval
ZO p. Hucek, byl zastupitelstvem jmenován
zástupcem opatrovníka. Pan Hucek nemá pro-
ti svému jmenování Ïádné námitky.

� Bod 10. Odvolání
k v˘povûdi nájemní smlouvy
Vzhledem k tomu, Ïe pronájmem vût‰í ãás-

ti ul. Krátká do‰lo ke znaãnému ztíÏení ãi pfií-
mo znemoÏnûní obsluÏnosti budovy OÚ
(HUP, pfiípojky vody, pfiístup k hlavnímu roz-
vodu elektfiiny apod.), ZO rozhodlo o v˘po-
vûdi z nájmu. 

Nájemkynû se proti v˘povûdi odvolala
s tím, Ïe je ochotna pfiistoupit na v˘znamné
zmen‰ení pronajímané plochy tak, aby byla
obnovena obsluÏnost budovy OÚ. Úpravy
oplocení provede nájemkynû na vlastní nákla-
dy. Proti této úpravû nemá ZO námitek.

� Bod 12. V˘bûrové fiízení
– svoz odpadÛ od 1. 1. 2017
Stávající svozová firma mûla uzavfienou

smlouvu pro r. 2015 a pro r. 2016 uplatnila
opci do 31. 12. 2016. V˘bûrové fiízení by za-
ji‰Èoval opût Ing. Petr ·i‰ka, s nímÏ obec
dlouhodobû spolupracuje. V¤ bylo obcí zor-
ganizováno. Pfiihlásily se dvû firmy. BohuÏel
obû nabídky pfiekroãili obcí uveden˘ limit.
V¤ bylo zru‰eno a bude vypsáno nové.

� Bod 13. Îádost o dotaci na v˘stavbu
II. pavilonu M· (IROP)

� Bod 21. Pfiíkazní smlouva – technick˘
dozor Ing. Arch. Tomá‰ Nedbal
(II. pavilon M·)
Obec o dotaci Ïádala jiÏ na Min. ‰kolství,

tuto dotaci v‰ak nezískala. Obec tedy dle pÛ-
vodních pfiedpokladÛ zaÏádala o dotaci posky-
tovanou IROPem. V˘sledky hodnocení jsou
k dne‰nímu dni jiÏ známi. Obec získala dota-
ci a poãátkem roku 2017 zapoãne v˘stavbu.
S otevfiením nov˘ch tfiíd poãítá jiÏ v záfií 2017.

Technick˘ dozor bude za obec zaji‰Èovat
Ing. Nedbal.

� Bod 14. Zru‰ení usnesení ZO ã. 18
ze dne 16. 11. 2015 
ZO p. Macourek jako pfiedseda svazku ob-

cí „Svazková ‰kola Pfiezletice, Podolanka,
Jen‰tejn– svazek obcí“ informoval ZO o zmû-
nû projektu obsluÏnosti plánované Z·. PÛvod-
nû projekt nezahrnoval pfiíjezdovou komuni-
kaci, úpravami v‰ak byla nová ulice, pracov-
nû nazvaná „·kolní“, zahrnuta do projektu
Z·. Je tedy vhodné, aby ZO zru‰ilo své usne-
sení ze dne 16. 11. 2015, t˘kající se právû za-
dánítéto projektové zakázky. 

� Bod 15. Revokace usnesení ZO ã. 17
ze dne 14. 12. 2015
ZO p. Macourek, pfiedseda svazku, poÏádal

ZO revokaci prvního usnesení, t˘kajícího se
pfiíspûvku do svazku obcí, neboÈ následujícím
rozhodnutím ZO byl mimofiádn˘ pfiíspûvek
dle aktuální situace v˘raznû nav˘‰en, a za-
chování i pÛvodního usnesení by mohlo evo-
kovat dojem, Ïe mají b˘t svazku obcí vypla-
ceny oba pfiíspûvky.

� Bod 16. Standard vefiejného osvûtlení
(nov˘ standard)
Nov˘ standard vefiejného osvûtlení, kter˘ by

mûl nahradit stávající standard VO. Zmûna je
pouze v typu vlastního osvûtlovacího tûlesa.
Novû je preferováno osvûtlovací tûleso se za-
budovan˘m dálkov˘m ovládáním z centrálního
místa. To by mûlo umoÏnit ovládat jednotlivé
ulice (zejména v nové v˘stavbû), nikoli celé
„uzly“. Standard (technická norma pro staveb-
níky) je umístûn na webové stránky obce.

� Bod 17. Poptávkové fiízení – zhotovitel
tlakové kanalizace (ul. Jilmová)

� Bod 18. Dodatek ã. 1 ke Smlouvû
o zabezpeãení pfiípravy Ïádosti o dotaci
na akci „V˘stavba kanalizace
v obci Pfiezletice“ — Witero s.r.o. 
Zhotovitel byl jiÏ vybrán minul˘m ZO,

kpodpisu smlouvy v‰ak bohuÏel nikdy nedo-
‰lo a vzhledem k uplynulému ãasu a zmûnû
nûkter˘ch zákonÛ je nutné provést poptávko-
vé fiízení nové. Oãekávaná v˘‰e investice by-
la do 400tis. Kã bez DPH, obec zároveÀ po-
Ïádala o dotaci na tuto akci. Administrací by-
la povûfiena firma Witero.

Dotaci obec získala ze Stfiedoãeského kra-
je. V˘herci na prvních místech odstoupili
a smlouva byla podepsána s firmou Zepris.
V˘stavba bude zapoãata na poãátku roku
2017 a realizována v témÏe roce.

� Bod 19. Územní plán – doplnûní
o standardy oplocení
Standard se t˘ká pouze domÛ s datem ko-

laudace od 1. 1. 2005. U star‰ích domÛ nebo
nov˘ch domÛ v pÛvodní zástavbû zÛstává za-
chován princip individuálního fie‰ení. Standard
oplocení je umístûn na webové stránky obce.

� Bod 20. Smlouva o poskytování sluÏeb
– VIN AGRO s.r.o. (svoz bioodpadu)
Spoleãnost zaji‰Èovala tyto sluÏby bezplat-

nû v r. 2015 a je ochotná poskytovat bezplat-
né sluÏby je‰tû do konce r. 2018.

ãíslo 4 — 24. 5. 2016
� Bod 1. Smlouva o spolupráci

– OBADI s.r.o.

� Bod 4. Pfiíkazní smlouva
Ing. Perglerová – územní studie

� Bod 7. Smlouva o zpracování
nové územní studie – Ing. Starãeviã 
Smlouva se t˘ká spolupráce s developerem

v lokalitû B – Bílá vrátka – Panská Pole.
Smlouva stanovuje základní podmínky dal‰í
spolupráce - zejm. zadání nové územní studie
uvedené lokality (pofiizovatel dle smlouvy ing.
Perglerová, vypracoval Ing. Arch. Starãeviã),
pfiíprava a v˘stavba nové âOV, pfiíprava a v˘-
stavba nové ulice k budoucí Z·. Smlouva sta-
novuje i finanãní kompenzace obci, podíly de-
velopera na investicích atd. Nejedná se o Ïád-
ného nového developera. Smlouvu zpracovala
právní kanceláfi PRK Partner s.r.o., která jiÏ
pro obec smlouvy zaji‰Èovala v minulosti.

� Bod 2. Kupní smlouva (pozemek)
– OBADI s.r.o.
Smlouva se vztahuje k oddûlenému pozem-

ku od parc.ã. 430/167 (novû oddûlen˘ pozemek
parc.ã. 430/244 o v˘mûfie 1.026 m2, k. ú. Pfie-
zletice) – oddûlen˘ pozemek by mûl tvofiit ces-
tu k budoucí Z·. Bez tohoto pozemku by byla
realizace cesty prakticky nemoÏná. Kupní cena
je 600 tis. Kã s tím, Ïe o tuto ãástku se nav˘‰í
kompenzace developera obci (viz bod 1.).

� Bod 5. Kupní smlouva (pozemky)
– TJ Sokol

� Bod 6. Smlouva o zfiízení
pozemkové sluÏebnosti – TJ Sokol
Vztahuje se k pozemkÛm Tûlov˘chovné

jednoty SOKOL Pfiezletice, konkrétnû k fot-
balovému hfii‰ti, kurtÛm a pozemkÛm okolo

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE
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VáÏení
spoluobãané,
v úvodu zdravím v‰echny
spoluobãany a pfieji v‰em
pfiíjemné proÏití blíÏících se
vánoãních svátku a konce
roku 2016. Pevnû doufám,
Ïe se po ponûkud hektickém
podzimu opût dostaví vût‰í
klid a budeme se moci spo-
leãnû tû‰it na zimní akce po-
fiádané obcí a následnû i na
pfiíchod jara roku 2017.

Nyní k tomu co se obci
událo a co pfiipravujeme v nejbliÏ‰í bu-
doucnosti:

Pfied nedávnem zde do‰lo k urãit˘m
zmûnám na pozicích zastupitelÛ, kdy na
uvolnûná místa nastoupili noví ãlenové
zastupitelstva z kandidátky nezávisl˘ch
kandidátÛ a ODS. Tuto situaci vyvolaly
zji‰tûné finanãní nesrovnalosti ve finan-
cích obce a následné podání trestního
oznámení na pfiedpokládaného viníka.
O celé této kauze jste jiÏ byli v‰ichni in-
formování jak ze strany odstoupiv‰ích za-
stupitelÛ, tak ze strany vedení obecního
úfiadu. Byla taktéÏ svolána vefiejná schÛ-
ze, kde byla celá záleÏitost fiádnû vysvûtle-
na a v rámci moÏností objasnûna, jelikoÏ
nelze nûkteré informace zvefiejÀovat z dÛ-
vodÛ probíhajícího vy‰etfiování. O v˘sled-
ku ‰etfiení budeme v‰echny obãany samo-
zfiejmû opût informovat a to jak formou le-
tákÛ, tak na pfií‰tí vefiejné schÛzi.

A teì k povzbudivûj‰ím informacím,
které Vás urãitû v‰echny zajímají. Ko-
neãnû jsme se dále v realizaci zabezpe-
ãení pfied‰kolní a ‰kolní docházky. Do-
tace jiÏ byla pfied nedávnem schválena.

JelikoÏ máme vyfiízené
územní fiízení, stavební po-
volení a je i vybrán doda-
vatel stavby, mûlo by se
nejpozdûji na jafie zaãít
stavût a pro podzim 2017
by mûly b˘t k dispozici
2 nové tfiídy v novém pavi-
lonu ‰kolky vãetnû ve‰ke-
rého potfiebného zázemí.

Také v˘stavba „Svazkové
‰koly“ na které spolupracu-
jeme s obcemi Jen‰tejn
a Podolánka je na dobré
cestû a Ministerstvo ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy do-
konãuje finální verzi podmí-

nek pro pfiidûlení dotace. Plánovaná v˘-
stavba ‰koly s kapacitou 2 x 9 tfiíd je ve
fázi projektové pfiípravy a navazujících
inÏen˘rsk˘ch ãinností. Pfiedpokládan˘
termín zaãátku realizace je polovina roku
2017, kdy by mûla b˘t zapoãata v˘stavby
I. etapy, coÏ je 9 tfiíd a potfiebné zázemí
jako je jídelna, tûlocviãna, atd. Plánovan˘
termín otevfiení je ‰kolní rok 2018/2019.

Aby bylo zaruãeno bezproblémové pfii-
jetí ÏákÛ z Pfiezletic do prvních tfiíd, byla
s mûstskou ãástí Praha – Kbely vyjedná-
na smlouva o pronájmu prostor nové
‰koly na období min. 1 roku aÏ 2 let neÏ
bude v˘stavba svazkové ‰koly dokonãe-
na. BliÏ‰í informace Vám budeme samo-
zfiejmû aktuálnû sdûlovat.

Dal‰í akcí, kde se nám podafiilo získat
dotaci a tentokrát z Krajského úfiadu
Stfiedoãeského kraje je dokonãení tlakové
kanalizace v ulici Jilmová. Tento projekt
by mûl b˘t realizován je‰tû v tomto roce.
V‰e je jiÏ pfiipraveno k realizaci vãetnû
v˘bûru zhotovitele.

Co ponûkud vázne je rekonstrukce prÛ-
tahové komunikace, kde je investorem

Stfiedoãesk˘ kraj. Na zpoÏdûní celé inves-
tiãní akce mají vliv jak politické zmûny ve
vedení Stfiedoãeského kraje, tak zdlouhavé
odsouhlasení provedení projektu s vlastní-
ky dotãen˘ch pozemkÛ. Pevnû doufám, Ïe
se v‰e nakonec zdárnû vyfie‰í a nové prÛ-
tahové komunikace se v‰ichni doãkáme.

Pro pfií‰tí rok bude opût pokraãovat bez-
platn˘ svoz zahradního odpadu ve spolu-
práci s partnerem Agro Vinofi. Také budou
provedeny pravidelné jarní a podzimní
sbûry domácích spotfiebiãÛ, nábytku, ne-
bezpeãn˘ch odpadÛ a dal‰ích komodit.
O v‰ech termínech svozÛ se mÛÏete jako
vÏdy informovat na obecních v˘vûskách
nebo webov˘ch stránkách obce.

Naplánovali jsme pro Vás opût tradiãní
spoleãenské a kulturní akce. NejbliÏ‰í
z nich je „Vánoãní zpívání“, bude také ob-
líben˘ „Dûtsk˘ karneval“ i pravidelná po-
sezení se seniory a dal‰í vefiejné kulturní
akce jako „Pálení ãarodûjnic“, „Dûtsk˘
den“, „Memoriál Milana Javornického“
v malé kopané a dal‰í. Tímto Vás samo-
zfiejmû v‰echny srdeãnû zveme k úãasti na
tûchto akcích. Termíny konání budou zve-
fiejnûny vÏdy aktuálnû v dostateãném pfied-
stihu pfied jednotliv˘mi akcemi.

Chtûl bych Vás je‰tû v‰echny po-
Ïádat o pfiípadnou spolupráci pfii
tvorbû obecního zpravodaje. Chybí
nám stále více pfiispívatelÛ a pfií-
padn˘ch spolupracovníkÛ. V‰ich-
ni co se budou chtít jak˘mkoliv
zpÛsobem podílet, budou vítáni.

Závûrem pfieji v‰em spoluobãa-
nÛm je‰tû jednou hodnû ‰tûstí,
zdraví a úspûchÛ v roce 2017
a znovu pfiipomínám na‰e motto
„Pfiezletice jsou ná‰ domov“.

Tomá‰ ¤íha – starosta obce

SLOVO STAROSTY
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Starosta provûfiil moÏnost v˘povûdi smlou-
vy s Obecní policií Koleã. Obdobnou smlou-
vu vypovûdûla jiÏ v dubnu 2015 obec Podo-
lanka. Obecní policie v obci dlouhodobû ne-
vykazuje valné v˘sledky, je tedy zbyteãné jí
nadále vyuÏívat a platit. Smlouva byla na do-
bu neurãitou, v˘povûì je moÏné podat oka-
mÏitû. V˘povûì byla podána.

� Bod 10. Îádost o dotaci na nohejbalov˘
turnaj Sweden Cup 2016
PoÏadovaná v˘‰e pfiíspûvku ãiní 3.000 Kã.

Pro udûlení pfiíspûvku bylo tfieba podepsat
smlouva o poskytnutí dotace. Obdobnou
smlouvu jiÏ zastupitelstvo dfiíve fie‰ilo.

� Bod 11. V˘bûr zhotovitele
kanalizace ul. Jilmová
Pan Macourek informoval zastupitele

o probûhlém v˘bûrovém fiízení na zhotovitele
akce ,,Pfiezletice, kanalizace Jilmová“. Toto
V¤ administrovala firma Witero s.r.o. V da-
ném termínu byly obdrÏeny ãtyfii nabídky:

Stavoka Kosice a.s. s nabídkou
322.459 Kã + DPH a zárukou 60 mûsícÛ

ALSTAP s.r.o. s nabídkou
433.101 Kã + DPH a zárukou 24 mûsícÛ

ZEPRIS s.r.o. s nabídkou
490.143 Kã + DPH a zárukou 60 mûsícÛ

VPK Such˘ s.r.o. s nabídkou
982.530 Kã + DPH a zárukou 60 mûsícÛ

Nabídky byly hodnoceny s váhou dle ceny
90% a délkou záruky 10%

Jako nejv˘hodnûj‰í nabídku doporuãuje
hodnotící komise nabídku Stavoka Kosice a.s. 

První dvû firmy ze soutûÏe odstoupily a re-
alizaci zajistí firma Zepris s.r.o. se kterou by-
la smlouva podepsána.

� Bod 12. Dodatek ã.1 k plán. smlouvû
Ctûnick˘ háj
¤e‰eno bylo zejména zmen‰ení nepotfieb-

n˘ch ploch zelenû pfievádûn˘ch obci. Za tuto
úlevu je smluvnû ujednána kompenzace ve
v˘‰i 500.000 + DPH, kterou investor proinve-
stuje v rámci obecnû prospû‰né vefiejné inves-
tice, pfiípadnû, pokud se takov˘ projekt nena-
jde ani ve lhÛtû do 30.9.2018, navy‰uje se bez
dal‰ího Kompenzace dle ãlánku IV. odst. 1
smlouvy o ãástku 600.000 Kã s tím, Ïe toto
nav˘‰ení Kompenzace je splatné do 4 t˘dnÛ
ode dne kolaudace 1. etapy (tj. spoleãnû s ãás-
tí Kompenzace dle ãlánku IV. odst. 2 písm.
(e) smlouvy).“

Tato smlouva byla fie‰ena je‰tû jednou na
dal‰ím zasedání vzhledem ke zmûnû a roz‰í-
fiení pfiedávan˘ch zelen˘ch ploch. Smlouva je
jiÏ podepsána.

� Bod 13. Obecnû záv. vyhlá‰ka
o noãním klidu
Zpracování této vyhlá‰ky je nutností

vzhledem ke zmûnû zákona. Vyhlá‰ka je
schválena a platná

� Bod 14. Úprava OZV o vefi. Pofiádku
Ve vyhl. O vefi. pofiádku do‰lo pouze

k úpravû vztahující se ke konání vefiejn˘ch
akcí a ãasech noãního klidu. Pozdûji bylo zji‰-
tûno kontrolou nadfiízen˘ch orgánÛ nesoulad
pÛvodní vyhlá‰ky se souãasn˘mi zákony
a vyhlá‰ka byla nahrazena dvûma nov˘mi
(zvefiejnûny na v˘vûsce obce a zpravodaji)

� Bod 15. Zru‰ení knih. sluÏeb
Starosta obce informoval o minimálnû vy-

uÏívané sluÏbû obecní knihovny. Její provoz

stojí roãnû pfies 30.000,- Kã. Proto navrhl vy-
povûdût smlouvu o knihovnick˘ch sluÏbách
s knihovnou Eduarda Peti‰ky a zru‰ení kni-
hovny. Zastupitelstvo souhlasilo.

� Bod 16. Dodatek ã. 1 ke smlouvû
o dílo Novostavba M· (fy: Urbio Sisto)
Starosta obce seznámil ZO s nutností uza-

vfiít dodatek ã. 1 ke smlouvû o dílo „Novo-
stavba II. budovy M· v Pfiezleticích“

Tento dodatek fie‰í mírné nav˘‰ení ceny
vzhledem ke zmûnû projektu (z dÛvodÛ po-
ÏadavkÛ orgánÛ) a upravuje vymezení zá-
ruãní doby.

Dodatek byl je‰tû jednou fie‰en na dal‰ím
zasedání vzhledem k poÏadavku zmûny ze
strany kontrolního orgánu dotace IROP (od-
stranûní zkrácen˘ch záruk).

� Bod 20. Smlouva o právu k provedení
stavby (Obadi p.ã. 500)
Smlouva je v souvislosti s v˘stavbou ãis-

tírny odpadních vod Pfiezletice. Stavebník
hodlá na dotãené nemovitosti realizovat
stavbu SO 03 pfiíjezdovou komunikaci
k âOV. V budoucnu bude komunikace pfie-
vedena na obec.

ãíslo 9 — 18. 12. 2016
� Bod 3. Zámûr pachtu

AgrodruÏstvo Brázdim
spoluvlastnického podílu pozemku ã.

463/243 vk. ú. Pfiezletice. ZO povûfiuje staro-
stu obce vyvû‰ením zámûru pachtu na úfiední
desku obce. Obec si vyhrazuje právo pfiedlo-
Ïené nabídky odmítnout. Minimální nabídko-
vá cena: 15,86 Kã/m2. Nabídky budou pfied-
loÏeny do 21. 12. 2016 do 16.00 hod.

� Bod 4. Zámûr pronájmu restaurace
a obchodu Na Statku VeleÀská 48
Stávajícímu nájemci konãí 31. 1. 2017 ná-

jemní smlouva. Je nutné zajistit dal‰í fungo-
vání obchodu a gastro provozu. PfiedbûÏnû
bylo diskutováno nûkolik variant. Pan staros-
ta zorganizoval anketu obãanÛ. Vût‰ina se
pfiiklání k variantû zachování stávajícího dis-
poziãního fie‰ení. Po obci koluje nûkolik fám
o tom, Ïe je rozhodnuto o budoucím nájemci.
Od toho se zastupitelé distancovali. V˘bûr
bude naprosto transparentní. Otevírání obálek
je vefiejné. V˘sledné doporuãení dá zastupi-
telstvu pûtiãlenná komise sloÏená z pana
Václava ·merdy, Franti‰ka Hucka, Ing. Bfie-
tislava Luke‰e, Tomá‰e ¤íhy a jednoho dob-
rovolníka z obce. V˘sledn˘ nájemce(i) bu-
de(ou) vybrán na zasedání zastupitelstva.
Nejprve je tfieba vyvûsit zámûr, kter˘ byl dis-
kutován. Diskuze probíhala o dobû pronájmu,
moÏnosti stavebních úprav atd.

Poznámky, pfiipomínky, podnûty: Hosté-
diskuze o dostateãnosti termínu, moÏnosti
pfiehození prostor.

� Bod 5. OZV ã.3 – pofiádání zábav

� Bod 6. OZV ã.4 voln˘ pohyb psÛ
V obou pfiípadech se jedná o novû schvále-

né vyhlá‰ky nahrazující vyhlá‰ku o vefiejném
pofiádku.

� Bod 8. Smlouva centralizované
zadávání (odbûr el. energie)

Jedná se o smlouvu o centralizovaném za-
dávání voblasti dodávek elektfiiny pro obec
(elektronická draÏba, zaji‰Èovaná Obcí ·esta-
jovice). Elektronická draÏba více obcí se v le-
to‰ním i loÀském roce osvûdãilaa jeví se jako
aktuálnûnejv˘hodnûj‰í fie‰ení.

� Bod 9. Stanovení závazn˘ch
ukazatelÛ pro hospodafiení pfiíspûvkové
organizace M· Pfiezletice
Pro dal‰í rok je nutné stanovit závazné uka-

zatele pro pfiíspûvkovou organizaci – matefi-
skou ‰kolku. Pfiíspûvek je navrhován na zá-
kladû ‰kolkou pfiedloÏeného návrhu ukazatelÛ
hospodafiení ve v˘‰i 650.000,- Kã

� Bod 10. Poplatek za psa r. 2017

� Bod 11. Dárkové poukazy (jubilanti),
pfiíspûvek na stravné r. 2017
V obou pfiípadech je zachováno beze zmûn

jako v pfiedchozím roce.

� Bod 13. Smlouva práva stavby
âOV OBADI inÏ. sítû
Obdobnou smlouvu zastupitelstvo jiÏ pro-

jednávalo v souvislosti s komunikací k pfii-
pravované v˘stavbû âOV Pfiezletice (Obadi).
Nyní se smlouva t˘ká uloÏení inÏ. sítí.

� Bod 18. V˘bûr zhotovitele
dopravního znaãení lok. „Nohavice“
Pan Macourek seznámil zastupitele s po-

ptávkov˘m fiízením na zhotovení dopravního
znaãení lokality „Nohavice“. Zpracování se
ujala pí. BroÏová, která provûfiila trh, vytvofii-
la slep˘ rozpoãet a poptala pût firem. 

Nabídku zaslaly dvû firmy: ADOZ Praha-
dopravní znaãení s.r.o. s cenou 87.053,- Kã
a firma DOPRAVNÍ ZNACENÍ PRAHA
s.r.o. s cenou 61.504,- Kã vã. DPH.

Pan starosta nabídky vyhodnotil a doporu-
ãuje zadat zakázku firmû DOPRAVNÍ ZNA-
âENÍ PRAHA s.r.o.

� Bod 19. V˘bûr zhotovitele
projekt propojení kanalizace 
Pan Macourek seznámil zastupitele s po-

ptávkov˘m fiízením na zhotovení projektu pro-
pojení systému kanalizace mezi kanalizací smû-
fiující do obecní ãistírny a zbytkem obce. Toto
je nutné zajistit pro moÏnost regulace spla‰kÛ
na novû pfiipravovanou âOV Pfiezletice.

Osloveny byly tfii firmy. V‰echny podaly
nabídky:

PROJEKT IV s.r.o.,
s cenou 68.000Kã bez DPH, 
AQUABOX spol. s.r.o.
s cenou 98.000Kã bez DPH 
ONEGAST s.r.o.
s cenou 114.000Kã bez DPH.

Pan starosta nabídky vyhodnotil a doporu-
ãuje zadat zakázku firmû PROJEKT IV s.r.o.

� Bod 20. Volba pfiedsedy
kontrolního v˘boru
Dle zákona o obcích musí mít obec zvole-

na kontrolní v˘bor a jeho pfiedsedu. Po od-
stoupení ãásti zastupitelÛ je tfieba tento v˘bor
opûtovnû zvolit. 

Pan starosta navrhuje na pozici pfiedsedy
kontrolního v˘boru pana Franti‰ka Hucka.

Pan Hucek sdûlil, Ïe by funkce mûla patfiit
opozici, ale vzhledem k okolnostem s volbou
souhlasí a pfiijímá funkci pfiedsedy kontrolní-
ho v˘boru.
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tûchto sportovi‰È, které byly ve vlastnictví TJ.
Cena sjednaná je 20 tis. Kã. Pfievodem po-
zemkÛ do vlastnictví obce nedojde k Ïádné
zmûnû charakteru a vyuÏití pozemkÛ. Nadále-
budou vyuÏívány stávajícím zpÛsobem (vefiej-
né sportovi‰tû, vefiejnû prospû‰né aktivity, vy-
uÏití volného ãasu, kulturní akce atd.).

V souãasné dobû je zmûna evidována ka-
tastrálním úfiadem.

Souãasnû je zfiízena smlouva o zfiízení po-
zemkové sluÏebnosti. Ta zabezpeãuje práva
TJ k nev˘luãnému vyuÏívání pozemkÛ a vstu-
pu na nû. Pozemková sluÏebnost se zfiizuje
bezúplatnû a její platnost se fiídí platn˘mi zá-
konn˘mi normami. Zfiizována je na dobu ne-
urãitou. Cílem je, aby zÛstal zachován cha-
rakter prodávan˘ch pozemkÛ (sportovi‰tû,
prostor pro spoleãenské, sportovní a kulturní
akce atd.). Smlouvy opût pfiipravovala advo-
kátní kanceláfi PRK Partner s.r.o.

� Bod 10. RÛzné
Îádost majitelÛ domÛ/bytÛ v ul. Pod Za-

hrady o pronájem pozemku parc.ã. 89/1
s omezením vstupu na tento pozemek – ZO
Ïádost projednalo s tím, Ïe tento pronájem ne-
doporuãuje. OdÛvodnûní: pozemek je ve vlast-
nictví obce pouze ãásteãnû, ãást vlastnického
podílu byla pfievedena bezúplatnû od úfiadu
státu s omezujícími podmínkami, ohraniãení
pozemku (omezení vstupu) by mohlo b˘t po-
kládáno za poru‰ení smlouvy s ÚZSVM a po-
‰kozování práv ostatních spoluvlastníkÛ.

ãíslo 5 — 9. 8. 2016
� Bod 1. Svazková ‰kola – aktuální

informace a schválení budoucích
finanãních závazkÛ obce
Pfiedseda svazku obcí p. Macourek sezná-

mil ZO s dÛvody poÏadavku na úpravy poÏa-
dovaného pfiíspûvku obcí. Nav˘‰ení vzniklo
vzhledem k nutnosti vypracování projektové
dokumentace pro obû etapy dle poÏadavkÛ
poskytovatele dotace (Ministerstvo ‰kolství
âR a Ministerstva financí âR). Probûhlo v˘-
bûrové fiízení na dodavatele roz‰ífieného pro-
jektu. Nav˘‰ení je promítnuto do rozpoãtu ob-
ce pro r. 2017

P.S. Nyní je spu‰tûn dotaãní titul a svazek
bude Ïádat o poskytnutí dotace.

� Bod 2. Plánovací smlouva
Obec Pfiezletice – Svazek S·PPJ
– Abbey s.r.o.
Smlouva fie‰í vztahy mezi obcí a svazkem

obcí (svazková ‰kola) – stavba ‰koly se dot˘-
ká obecní infrastruktury, proto je stavebním
úfiadem poÏadována plánovací smlouva mezi
obcí a svazkem. Úãastníkem smlouvy je také
spoleãnost Abbey s.r.o. (sousední developer-
ská v˘stavba), na jejíÏ infrastrukturu se také
stavba napojuje.

� Bod 4. Îádost o dotaci
– kanalizace ul. Pod Hájem

� Bod 5. Dodatek ã. 1 ke Smlouvû
o zabezpeãení pfiípravy Ïádosti o dotaci
na akci „V˘stavba kanalizace v obci
Pfiezletice – Witero s.r.o.

� Bod 7. V˘bûrové fiízení na rekonstrukci
kanalizace ul. Pod Hájem

� Bod 13. Projekt – kanalizace
ul. Pod Hájem
Obec opakovanû fie‰í problém skanalizací

v ul. Pod Hájem. Z navrhovan˘ch fie‰ení se je-
din˘m moÏn˘m a také ze strany obyvatel této
ulice akceptovateln˘m fie‰ením jeví oprava
kanalizace stávající. Pfiedpokládaná investice
je cca 4 mil. Kã vã. DPH.

Administrací Ïádosti byla povûfiena firma
Witero s.r.o.. 

Dotace zatím nebyla získána a V¤ na zho-
tovitele není zrealizováno. Po dopracování
projektu bude tfieba zaÏádat o dotaci. Projekt
zpracovává firma Projekt IV (Ing. Knotek)

� Bod 6. Smlouva Witero s.r.o.
– v˘bûrové fiízení (nábytek M·)
Vrámci pfiípravy v˘stavby byl jiÏ vysoutû-

Ïen dodavatel stavby (Urbio Sisto) a zároveÀ
probûhlo pfiedbûÏné poptávkové fiízení na vy-
bavení ‰kolky (zejm. zdÛvodu kompletních
informací o investicích a bude vyuÏito i pro
Ïádost o poskytnutí dotace). Vzhledem k oãe-
kávan˘m cenám je nutné provést fiádné v˘bû-
rové fiízení (vefiejná zakázka malého rozsahu).
Toto je nyní ve fázi hodnocení nabídek.

� Bod 9. Îádost o odprodej ãásti pozem-
ku parc. ã. 196/7 v k. ú. Pfiezletice 
Jedná se o pozemek ve spodní ãásti parc. ã.

196/7, kter˘ byl v minulosti tzv. pfieplocen.
Îadatel má zájem narovnat tento stav.

ZO diskutovali o vhodnosti prodeje. Opo-
ziãní ZO pfiipomínaly, Ïe v daném území se
sbíhá více pozemkÛ a parc. ã. 196/7 funguje
jako pfiístupová cesta – neuváÏen˘m prodejem
by mohlo dojít ktomu, Ïe bude znemoÏnûn
nebo v˘raznûztíÏen pfiístup na pozemky ji-
n˘ch vlastníkÛ. ZO se vzávûru diskuze shodli
na tom, Ïe pro dal‰í rozhodování budou poÏa-
dovat stanovisko v‰ech vlastníkÛ nemovitostí
vokolí parc. ã. 196/7.

� Bod 14. Pronájem
ãásti parc. ã. 534 (u domu ãp. 210)
Starosta obce pfiedloÏil ZO kprojednání Ïá-

dost majitelÛ domu ãp. 210 v ul. Zahradní
o pronájem ãásti park. 534. V uvedené ãásti
se sbíhají ulice Na Váze a Zahradní a bez-
prostfiední okolí domu ãp. 210 je systematic-
ky vyuÏíváno nûkter˘mi obyvateli jako od-
stavné parkovi‰tû (nepovolené parkování
a odkládání vrakÛ a polovrakÛ na zelené plo-
chy obce apod.). Majitel domu ãp. 210 by
ãást obecního pozemku omezil ve zneuÏívání
umístûním napfi. velk˘ch kvûtináãÛ apod.
a sám a na svÛj náklad by tuto vymezenou
plochu udrÏoval. Obec zámûr vyvûsila a po-
zemek pronajala za 500 Kã roãnû.

ãíslo 6 — 25. 8. 2016
� Bod 1. Projekt– kanalizace Pod Hájem

(viz ãíslo 5. Bod 13. Projekt – kanalizace
ul. Pod Hájem)

� Bod 3. Îádost o koupi nebo pfievod
ãásti obecního pozemku parc. ã. 427/1,
k.ú. Pfiezletice
o odkup ãi pfievod ãásti obecního pozemku.

DÛvodem je narovnání majetkov˘ch vztahÛpo
provedené digitalizaci (nesprávnû vymûfien˘
pozemek vlastníka pfii koupi pozemku v 70.

letech). Jedná se opût o tzv. specifické po-
zemky. Îadatelka nechala na vlastní náklady
zpracovat oddûlovací geometrick˘ plán, oddû-
lovan˘ pozemek bude novû oznaãen jako
parc. ã. 427/11, v˘mûra 58 m2. Pozemek byl
obcí odprodán za cenu 29.000 Kã.

ãíslo 7 — 13. 10. 2016
Na tomto zasedání mělo být

původně projednáno mnoho bodů.
Vzhledem ke známým

okolnostem došlo k projednání
pouze třech bodů.

� 1. Závûr dílãího pfiezkoumání
hospodafiení obce

� 2. Návrh na odvolání starosty,
místostarosty a pfiedsedy fin. V˘boru
Cel˘ zápis a informace v nûm obsaÏené

jsou velice ob‰írné, proto zde nejsou kon-
krétnû rozebrány. O tématu obec informova-
la na webov˘ch stránkách, na kter˘ch je
umístûné celé znûní zápisu, vefiejn˘m dopi-
sem a na vefiejné schÛzi.

ãíslo 8 — 21. 10. 2016
Zasedání zastupitelstva

obce Přezletice v novém složení
V úvodu noví zastupitelé

složili slib.

� Bod 1. Odmûna
za v˘kon funkce zastupitele
ZO stanovuje mûsíãní odmûnu nastupují-

cích neuvolnûn˘ch ãlenÛ zastupitelstva obce,
nevykonávajících funkci starosty nebo mí-
stostarosty, a to vmaximální v˘‰i, stanovené
dle pfiílohy ã. 1 k Nafiízení vlády ã. 37/2003
Sb. a v‰ech pozdûj‰ích novel pro neuvolnûné-
ho ãlena zastupitelstva obce, kter˘ nevykoná-
vá funkci starosty ani místostarosty.

Poskytování odmûny bude zahájeno od ná-
sledujícího pracovního dne po datu schválení
zastupitelstvem, tj. od 24. 10. 2016 vãetnû
(v˘‰e odmûn byla uvefiejnûna v pfiedchozích
vydáních zpravodaje)

� Bod 2. Smlouva o uzavfiení
bud. smlouvy âEZ Distribuce, a.s.
(poz. 430/84 a 85)
Jedná se o smlouvu o budoucí smlouvû

o zfiízení vûcného bfiemene a o právu stavby
na pfiípojku kabelového vedení a zbudování
odbûrného místa k pozemku soukromého
vlastníka ã.430/84. Pfii kontrole grafické pfií-
lohy bylo zji‰tûno, Ïe je sice dle poÏadavku
obce koordinována s jinou stavbou pfiípojky
ke ‰kole (jiÏ projednané a schválené), jenÏe
pojistková skfiíÀ je umístûna oproti zvyklos-
tem mimo oplocení a pozemek 430/84, pfiímo
do prostoru budoucí obecní komunikace. Pan
Macourek nedoporuãil smlouvu s takov˘m
provedením stavby schválit.

Pozdûji do‰lo k nápravû a projekt poãítá
s umístûním skfiínû v oplocení. Zastupitelstvo
na svém dal‰ím zasedání smlouvu schválilo.

� Bod 9. V˘povûì Smlouvy o zaji‰Èování
v˘konu ãinnosti OP Koleã
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Dotace
na výstavbu
mateřské školy
je v kapse

S napûtím oãekávaná zpráva
mnoha rodiãÛ, nastávajících rodiãÛ
a prarodiãÛ se stala skuteãností.
Obec Pfiezletice získala dotaci na
v˘stavbu druhého pavilonu matefi-
ské ‰koly.  Nyní je‰tû fini‰uje v˘bû-
rové fiízení na zhotovitele zafiízení. 

Stavebník (firma Urbio Sisto) je
vybrán a po dohodû mu bude pfie-
dáno staveni‰tû na pfielomu ledna
a února 2017. Poté zaãne ihned s v˘-
stavbou, k dokonãení dojde v létû.

V záfií budeme mít ‰kolku s do-
stateãnou kapacitou, kdy dojde k je-
jímu otevfiení.

Do té doby postupnû s paní fiedi-
telkou vyfie‰íme personální obsazení
a ostatní související úkony. 

Jako kaÏdoroãnû musí dûti pro-
jít zápisy, které budou s nejvût‰í
pravdûpodobností fie‰eny dvouko-
lovû, neboÈ zákon neumoÏÀuje pfii-
jmout Ïáky pfied kolaudací budo-
vy. V fiádném termínu tedy dojde
k zápisu do star‰í budovy a zbytek
neumístûn˘ch dûtí absolvuje dopl-
Àující zápis do nové budovy ihned
po její kolaudaci. 

Rodiãe budou vãas informováni
o pfiesném postupu.

Projekt Novostavba pavilonu matefiské ‰koly
Pfiezletice je spolufinancován Evropskou unií.

Název akce (projektu) Novostavba pavilonu matefiské ‰koly Pfiezletice
Cíl projektu: vybudování nového pavilonu matefiské ‰koly a zv˘‰ení souãasné kapacity M· Pfie-

zletice o 100 %. Cílem projektu je mimo jiné také odlehãit pfieplnûnosti stávajících ‰kolek v okolí.
Specifické cíle projektu: - Zajistit fyzicky dostupné a bezbariérové vzdûlávací zafiízení. - SníÏit po-
ãet neumístûn˘ch dûtí k pfied‰kolnímu vzdûlávání. - Zv˘‰it poãet tfiílet˘ch a ãtyfilet˘ch dûtí zafiaze-
n˘ch v pfied‰kolním vzdûlávání. - Roz‰ífiit seznam M· zamûfien˘ch na enviromentální vzdûlávání. -
Roz‰ífiit seznam M· podporující inkluzivní vzdûlávání. - UmoÏnit lep‰í zapojení rodiãÛ s dûtmi pfied-
‰kolního vûku na trh práce. - UzpÛsobit prostfiedí novû vzniklé M· pro inkluzivní vzdûlávání tzn.
vhodné pomÛcky, vyuÏívání asistentÛ ãi externích odborníkÛ, .. - Vybavit prostory pro odpoãinek,
pfievlékání a hygienické prostory dûtí zafiízením splÀujícím ve‰keré poÏadavky pro dostateãn˘ pro-
stor, hygienu, bezpeãnost a podporujícím v˘voj samoobsluÏn˘ch návykÛ dûtí. Realizace projektu se
bude podílet na zv˘‰ení kvality pfied‰kolního vzdûlávání, na podporu inkluzivního a enviromentální-
ho vzdûlávání, podporu vyuÏívání inovativních pomÛcek a metod práce. 

Realizace akce je pfiedpokládána v roce 2017
Úãast státního rozpoãtu/dotace max: 10 257 405,09Kã
Vlastní zdroje min: 1 139 711,68Kã

Jak je jiÏ od nepamûti tradicí koná se
2 nedûli v záfií pfiezletické posvícení.
Tentokrát to vy‰lo na nedûli 11. záfií
2016. KdyÏ si vzpomenu na doby dfiívûj-
‰í, byla to vÏdy velká spoleãenská udá-
lost spojená s rÛzn˘mi zábavními atrak-
cemi, hudbou a zábavou pro v‰echny od
dûtí aÏ po seniory. Souãástí tohoto dûní
bylo samozfiejmé setkávání se sousedÛ,
pfiíbuzenstva a pfiátel z okolí, to v‰e spo-
jené i velkou posvícenskou zábavou. Ta
se konala vÏdy v prostorách b˘valého
obecního úfiadu resp. sokolovny. Po ro-
ce 1989, kdy do‰lo k restituci majetku
pÛvodním vlastníkÛm, byl obecní úfiad
pfiestûhován na souãasnou adresu Ve-
leÀská 48 a ze sokolovny se stal sklad
pneumatik a následnû truhlárna, která
v tûchto prostorách funguje dodnes. Po-
fiádání jakékoliv vefiejné spoleãenské
akce se tak stalo problémem, jelikoÏ
obec nedisponuje odpovídajícím prosto-
rem, kam by se ve‰lo více neÏ 40 osob.
Tento problém bude snad do budoucna
vyfie‰en prostory, které budou umístûny

v plánované novostavbû svazkové ‰koly,
ale tak daleko je‰tû nejsme. 

Rozhodli jsme se proto uspofiádat po-
svícenskou zábavu venku pod ‰ir˘m ne-
bem. Ne tak doslova, ale pod ochrannou
stfiechou 3 party stanÛ, které byly po-
staveny na posvícení od pátku do nedûle
v ulici Ka‰tanová. Díky dobrému poãasí
a pfiiznejme si, více neÏ teplému jsme si
mohli v‰ichni uÏít posezení s pfiáteli, pfií-
buzn˘mi i ostatními spoluobãany. V so-
botu veãer nám k tomu pak zahrála sku-
pina KIX a v‰ichni jsme si mohli vy-
chutnat pfiíjemné obãerstvení u 2 nain-
stalovan˘ch barÛ. V nedûli pak byly
stany vyuÏity jako ochrana pfied sluneã-
ním záfiením a zázemí pro odpoãinek

a posezení v‰ech, ktefií pfii‰li vyvûtrat
své ratolesti a drahé poloviny.

Pevnû doufám, Ïe se nám znovu po-
vedlo nastartovat tradici posvícensk˘ch
posezení a zábav, které se nekonaly více
neÏ 20 let. Sám za sebe si myslím, Ïe by
podobn˘ch akcí mûlo b˘t do budoucna
více, abychom se jako obãané zase více
sblíÏili a dokázali si porozumût i s nov˘-
mi obyvateli Pfiezletic, kter˘ch bude
v blízké budoucnosti pfiib˘vat.

Závûrem chci podûkovat v‰em co se
na pofiádání a úspû‰ném prÛbûhu leto‰-
ního posvícení podíleli. Osobnû to beru
jako velmi pozitivní signál, Ïe je stále
zájem se spoleãnû scházet, pobavit se
a mít si mezi sebou vÏdycky co fiíci.

Pfiezletické posvícení
aneb o zábavu postaráno

 SVAZKOVÁ ŠKOLA 

Přezletice, Podolanka, Jenštejn
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HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA

V pfiedchozím ãísle zpravodaje jsem Vás
informoval o schÛzce v Rudné u Prahy s paní
ministryní ‰kolství Katefiinou Valachovou. 

Zásadním milníkem vstfiíc k v˘stavbû nové
svazkové ‰koly se stala pracovní náv‰tûva paní
ministrynû spoleãnû s panem ministrem financí
Andrejem Babi‰em, která se uskuteãnila 26.4.
v Jen‰tejnû za úãasti zástupcÛ v‰ech tfií obcí.

Ústy obou ministrÛ bylo pfiislíbeno spu‰tû-
ní dotaãního titulu speciálnû fie‰ícího v˘stav-
by ‰kol v prstenci okolo Prahy.  Diskuze se
vedla zejména o pfiedpokládan˘ch termínech
v˘stavby, kapacitách a finanãních poÏadav-
cích na v˘stavbu svazkové ‰koly. 

Pfiíjemn˘m pfiekvapením se stal poÏadavek
na definitivní vyfie‰ení kapacity základní ‰ko-
ly pro celé území svazku a pfiíslib finanãních
prostfiedkÛ na v˘stavbu celého komplexu. 

V té dobû jiÏ byly v plném proudu pro-
jekãní práce pro první etapu a bylo nutné
urychlenû vyfie‰it roz‰ífiení projektu pro
v‰echny etapy ‰koly.  Jednalo se o pomûrnû
sloÏit˘ administrativní proces.

Nyní je hotová dokumentace pro územní roz-
hodnutí, stavební dokumentace bude na konci
ledna a provádûcí dokumentace na jafie 2017. 

V listopadu schválila vláda sv˘m usnese-
ním dokumentaci nového dotaãního titulu 133

330, ten je otevfien pro realizaci nov˘ch v˘u-
kov˘ch kapacit jmenovitû pro osm ‰kol
v okolí Prahy a dvû ‰koly praÏské. 

Od tohoto okamÏiku je moÏné zaãít podávat
Ïádosti o dotaci na v˘stavbu a zafiízení celého
komplexu. Se zapoãetím v˘stavby I. etapy po-
ãítáme ve druhé polovinû 2017. Optimistick˘
termín otevfiení ‰koly je pak záfií 2018. Druhá

etapa bude smûrována ke konci dotaãního ti-
tulu s otevfiením v letech 2021-2022.

Îádná ‰kola nemÛÏe b˘t otevfiena bez fiedi-
tele, uãitelÛ a dal‰ího personálu. JiÏ nyní jsme
‰kolu dokladovû zaloÏili a v souãasné dobû
probíhá konkurz na jejího fieditele. Faktick˘
vznik bude od okamÏiku zapsání ‰koly do rej-
stfiíku ‰kol. MAC



OBEC PŘEZLETICE
Zastupitelstvo obce Přezletice

Obecně závazná vyhláška obce Přezletice
č. 1/2016,

o nočním klidu

Zastupitelstvo obce Pfiezletice se na svém zasedání dne 13.
10. 2016 usnesením ã. .............. usneslo vydat na základû usta-
novení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona
ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, a na základû ustanovení § 47 odst. 6 zákona ã.
200/1990 Sb., o pfiestupcích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto
obecnû závaznou vyhlá‰ku:

Čl. 1
Předmět 

Pfiedmûtem této obecnû závazné vyhlá‰ky je stanovení v˘ji-
meãn˘ch pfiípadÛ, pfii nichÏ je doba noãního klidu vymezena do-
bou krat‰í nebo Ïádnou neÏ stanoví zákon.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou noãního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů,

při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou

1) Doba noãního klidu se nevymezuje:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;
b) v dobû konání tûchto tradiãních slavností, oslav,

kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch akcí:

Tradiãní setkání seniorÛ
Pálení ãarodûjnic
Memoriál Milana Javornického
Rozlouãení s prázdninami
Posvícenská zábava

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uveden˘ch v
odst. 1 této obecnû závazné vyhlá‰ky bude zvefiejnûna obecním
úfiadem na úfiední desce minimálnû 5 dnÛ pfied datem konání. 

Čl. 4
Účinnost

Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m
dnem po dni vyhlá‰ení.

Obecně závazná vyhláška obce o nočním klidu,
kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je 
doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo

žádnou, dle § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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OBEC PŘEZLETICE
Obecně závazná vyhláška

obce Přezletice
č. 3/2016,

o stanovení podmínek pro pořádání, průběh
a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Pfiezletice se na svém zasedání dne
2.12.2016 usnesením ã. 5. usneslo vydat na základû ust. § 10
písm. b),  § 84 odst. 2 písm. h) zákona ã. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto obecnû
závaznou vyhlá‰ku: 

Čl. 1
Oznamovací povinnost

Pofiadatel vefiejnosti pfiístupn˘ch sportovních a kulturních
podnikÛ, taneãních zábav a diskoték a jin˘ch kulturních
podnikÛ je povinen oznámit nejménû 14.dnÛ pfied jeho ko-
náním Obecnímu úfiadu Pfiezletice:

a) jméno, pfiíjmení, datum narození, adresu místa trvalého po-
bytu a adresu bydli‰tû, je-li odli‰ná od místa trvalého pobytu po-
fiadatele; je-li pofiadatelem právnická osoba, název ãi obchodní fir-
mu, sídlo a oznaãení osoby, která za tuto právnickou osobu jedná,

b) oznaãení druhu podniku (opakujících se podnikÛ), dobu
a místo konání vãetnû údaje o jeho poãátku a ukonãení, 

c) pfiedpokládan˘ poãet úãastníkÛ tohoto podniku,
d) poãet osob zaji‰Èujících pofiadatelskou sluÏbu a zpÛsob je-

jich oznaãení, 
e) údaje o osobû povûfiené pofiadatelem podniku k osobní spo-

lupráci s orgány vefiejné moci, pokud pofiadatel podniku tuto
osobu urãí,

f) údaje o osobách, které poskytly k uÏívání pozemek nebo
stavbu, kde se má podnik konat,

g) lhÛtu, ve které zajistí úklid místa konání podniku, a zpÛ-
sob tohoto úklidu, jde-li o místa, která nejsou urãena a zfiízena
pro pofiádání uveden˘ch podnikÛ,

h) zpÛsob zaji‰tûní obecn˘ch povinností pfii nakládání s od-
pady vznikl˘mi pfii pofiádání akce 1),

i) zpÛsob zaji‰tûní podmínek stanoven˘ch zvlá‰tními právní-
mi pfiedpisy v oblasti poÏární ochrany2).

Čl.2
Závěrečná ustanovení

Nabytím úãinnosti této vyhlá‰ky se zru‰uje Obecnû závazná
vyhlá‰ka obce ã. 2/2008 a obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2016

Čl. 3
Účinnost

Tato obecnû závazná vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti 15. dnem po
dni vyhlá‰ení.

Datum zahájení prodeje známek na rok 2017:
pondělí 9. ledna 2017

Typ nádoby 1x t˘dnû (52 svozÛ) 1x za 14 dní (26 svozÛ)

110/120 l 2.320,– Kč 1.460,– Kč
240 l 4.150,– Kč 2.420,– Kč

1100 l 11.180,– Kč 6.650,– Kč

Svozový den: STŘEDA
Při 14.denním svozu: každá LICHÁ STŘEDA

(4.1., 18.1., 1.2., 15.2., 1.3., …..........atd.)

Svoz podle známek z roku 2016
bude prováděn do 1. 3. 2017 včetně!!! 

Na obecním úfiadû jsou i nadále k dispozici odpadové pytle
(120 l), které je  po naplnûní moÏno pfiistavit k jakékoliv

nádobû TKO, a tento pytel bude pfii  svozu odvezen. 
Cena jednoho pytle je 70,– Kč. 

CENY POPLATKU ZA PSA NA ROK 2017
Poplatek ze psů činí ročně:

a) za prvního psa ...................................................... Kč 100,–

b) za druhého a každého dalšího psa .................... Kč 150,–

c) za prvního psa, jehož vlastníkem je poživatel
důchodu, který je jeho jediným příjmem ............. Kč 70,–

d) za druhého a každého dalšího psa,
jehož vlastníkem je poživatel důchodu,
který je jeho jediným příjmem ............................ Kč 100,–

Poplatek se platí za kaÏdého psa, star‰ího 3. mûsícÛ. Vznik-
ne-li, nebo zanikne-li, poplatková povinnost bûhem roku, ãiní
poplatek 1/12 sazby za kaÏd˘, i zapoãat˘ kalendáfiní mûsíc.

Tomá‰ ¤íha v. r., starosta obce

Kanalizace v ulici Jilmová
již v příštím roce

Po mnoha letech marného snaÏení se podafiilo obci získat
dotaci ze Stfiedoãeského kraje na vybudování  tlakové kana-
lizace v ulici Jilmová. Jedná se o poslední lokalitu, která ne-
ní do dne‰ního dne napojena na ãistírnu odpadních vod a vy-
uÏívá septik. S v˘stavbou bude dle poãasí zapoãato poãátkem
roku 2017 a dokonãena bude v témÏe roce. 

TJ Sokol Přezletice děkujeme!
Tedy zejména v‰em jeho ãlenÛm. To, co se zdálo b˘t pfied nûkolika lety nemoÏné se stalo skuteãností. V posledních dvou letech

do‰lo ke spoleãnému jednání o moÏném pfievodu pozemku pod hfii‰tûm a okolí do majetku obce. Ne vÏdy ‰lo v‰e hladce a bylo tfie-
ba hledat cestu k oboustrannému pochopení. Nakonec se spoleãnû s právníky podafiilo dojít ke shodû, smlouvy jsou podepsány
a pozemky jsou nyní v pfievodním procesu katastrálního úfiadu. 

V‰e je postaveno tak, aby nebylo moÏné v budoucnu pozemky prodat nebo jinak zneuÏít na jiné neÏ sportovní a spoleãenské
projekty a Sokol Pfiezletice bude mít zaji‰tûn pfiístup.

Dle dohod bude v nejbliÏ‰í dobû vytvofien pracovní t˘m sloÏen˘ ze zástupcÛ obce a Sokola Pfiezletice za úãelem vypracování
smysluplného projektu. MÛÏe tak vzniknout za podpory obecních penûz a moÏnosti získání dotace moderní a spoleãenské centrum
s patfiiãn˘m zázemím.

Rekonstrukce kanalizace
v ulici Pod Hájem

Problém se stávající kanalizací se táhne jiÏ mnoho let a ne-
dafiilo se najít spoleãné fie‰ení vyhovující jak obãanÛm ulice,
tak potfiebám obce. Po konzultaci s projektantem, kterému
pfiedcházelo zmapování skuteãného stavu podzemního potru-
bí do‰lo ke spoleãné shodû na vyfie‰ení. Obec pfiistoupí ke
kompletní rekonstrukci stávajícího odpadního fiadu a pfie-
ãerpávací stanice a hermetickému uzavfiení systému proti
prÛsaku vod.  BohuÏel jiÏ nebylo moÏné získat dotaci z pfie-
bytku fondÛ kraje je‰tû pfied volbami do krajského zastupi-
telstva. Nyní je v plném bûhu dopracování projektové doku-
mentace a o dotaci zaÏádáme jiÏ v pfií‰tím roce. 

Kde hledat slunce v zimních Pfiezleticích?
Tak, uÏ nám to zase zaãalo. Plískanice, dé‰È se stfiídá se snûhem, a s tlejícím podzimním listím tvofií nepfiíjemné

vrstvy na podráÏkách bot. ¤íjnové krásné barvy zahrad uvadají do nepfiíjemn˘ch temn˘ch barev, a nebe nezÛstává
pozadu. Psychika dostává ‰ediv˘ závoj, a vlhko nesvûdãí na‰im kloubÛm. Politika státu stojí za starou baãkoru, tiché
zdraÏování v obchodech, slovo kvalita existuje jiÏ jen v tom slovû, nikoliv v obsahu materiálÛ, potravin, i morálky nû-
kter˘ch jedincÛ. Deprese na nás ãíhá ze v‰ech koutÛ Ïivota.

Kde vzít pohodu a nekrást? Jak vyãarovat úsmûv na rtech? Kde nabrat slunce do své du‰e? Moje osobní zdroje
u nás v Pfiezleticích jsou tyto:

Veãer, kdyÏ nasednu do autobusu v LetÀanech a jedu koneãnû z práce a ze sportÛ domÛ, nûkdy potkám sousedy,
cesta tak pfiíjemnû utíká, a já nespím, jak je m˘m dobr˘m zvykem. Pfii vystupování z autobusu mé oko vÏdy potû‰í,
kdyÏ u zastávky vidím za plotem kozy. Tento obyãejn˘ pohled je pro mû vÏdycky fascinující a naplÀuje mû tak krás-
n˘m pocitem, Ïe mám chuÈ podûkovat chovateli tûchto koz, a doufám, Ïe tento úkaz z na‰í vesnice nezmizí. Podobnû
pfiíjemné pocity mám ze v‰ech na‰ich zvífiat, které tu potkávám – z koní, psÛ, koãek, baÏantÛ a slepic… z dravce na
stromû, zajícÛ, srnek v polích cestou ke Globusu…

Bolavou pátefi a klouby uvolním na pondûlním cviãení s Janou Toulcovou, pfiípadnû si u ní domluvím masáÏ, a to
by v tom byl ãert, aby se tûlu neulevilo! Cviãení SM systém a její masáÏe mi pomohly opravdu z velk˘ch a vlekl˘ch
zdravotních potíÏí.

Úsmûvy zcela zdarma nasbírám v obchÛdku KuÏel, ãi potravinách. A cestou také u rÛzn˘ch sousedÛ, nebo na psí
procházce. Nemusím toho, koho potkám, znát, staãí pozdravit, usmát se, a zrcátka cizích obliãejÛ mi úsmûv vrátí. 

Du‰i si mohu rÛzn˘mi zpÛsoby vyladit na sousedském zpívání (termíny jsou na internetov˘ch stránkách obce, ne-
bo má informace Danu‰ka v obchodû KuÏel). Setkám se zde s nov˘mi a star˘mi sousedy, a kamarády. Povídáme si,
zazpíváme si u kytar, ochutnáme dobrÛtky ze sv˘ch kuchyní, popijeme vínka… Smích a uvolnûní tady pfiíli‰ dlouho
neãeká na svoji úlohu, a vleze do kapes v‰em, kdo vstoupí.

Pojìte hledat slunce v Pfiezleticích se mnou. Napi‰te nám ostatním, kde ho tady potkáváte zrovna Vy?
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� KvÛli souãasn˘m trestním oznámením souvisejícím
s Obcí, bylo po dohodû s Tomá‰em (starostou) pozastave-
no vydávání m˘ch sloupkÛ, které se dann˘ch témat t˘ká.
Nov˘ aktuální sloupek vyjde v náhradním termínu.

Franti‰ek HUCEK

Ceny známek za svoz „TKO“
pro rok 2017:
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Kdo se bojí Rákosníãka?
Dovolte mi malé zastavení nad jedním z témat vefiejného za-

sedání  dne 9.11. KDO SE UJME PROVOZOVÁNÍ OBCHODU,
POP¤. RESTAURACE V OBCÍ PRONAJAT¯CH PROSTO-
RÁCH?  Tuto otázku otevfieli sami zastupitelé s vysvûtlením
okolností konãícího nájmu p. Miloty a nejistoty dal‰í návaznos-
ti. Staãili je‰tû vyslovit v˘zvu, „Pojìme si tedy fiíct, co od tûchto
sluÏeb oãekáváme, abychom mohli definovat podmínky do v˘bû-
rového fiízení pro nové uchazeãe.“ Následnû uÏ ãelili starosta
spolu s místostarostou pouze opakovan˘m obavám, zda hrozí, Ïe
by noví nájemci mohli b˘t jiného ale pfiedev‰ím vietnamského
pÛvodu.  Odkud se bere tak dÛsledná nevraÏivost vÛãi právû vi-
etnamsk˘m obchodníkÛm, ktefií za desetiletí bezkonfliktního
souÏití v ãesk˘ch zemích potvrdili naprostou bezkonkurenãnost
v poskytování sluÏeb zejména samoobsluÏn˘ch prodejnách typu
veãerka? Není vÛbec divu, Ïe samotní „místní znalí pomûrÛ“ by-
li vietnamsk˘mi prodejnami potravin celkem logicky pfieválcová-
ni, protoÏe nedokázali jako ony konkurovat stálou nabídkou
kvalitní sezonní i celoroãní zeleniny a ovoce, rychloobrátkového
zboÏí v nej‰ir‰ím spektru umístûného na minimum metrÛ ãtve-
reãních. A to pfii kaÏdodenním provozu zpravidla aÏ do 10. ho-
diny veãerní, pfii obsluze jedinou osobou. Jistû, takov˘ Vietna-
mec vám sice vrátí na korunu pfiesnû. Ov‰em na rozdíl od pro-
davaãky z „vyjedené“ prodejny si s Vámi nepoklábosí, Ïe pokud
vá‰ zájem potrvá, na 3. den od dne‰ka objedná banány, na kte-
ré máte chuÈ právû teì.  Vietnamec s vámi nerozebere v˘hody
znaãky ARO, která nutriãní kvalitou neoslní, ale její nejãastûj‰í
zastoupení v prodejnû u‰etfií zákazníkovi nejedno dilema. 

Pfiekvapivû nikdo z vefiejnosti nevyslovil Ïádná oãekávání co
do rozsahu ãi kvality prodeje. Skuteãnû to hlavní, co nás pálí,
je, zda se bude chodit k RákosníkÛm nebo je prostû lep‰í even-
tuálnû rovnou bojkot. I pfies opakované vysvûtlování starosty
a místostarosty, Ïe skuteãnû není moÏné ani Ïádoucí podmínky
tendru jakkoli oh˘bat, se stále nechtûli nûktefií spoluobãané té-
to my‰lenky vzdát. ·lo o celkem pouãnou pÛlhodinku, jejíÏ záz-
nam by slouÏil studentÛm jako uãebnicov˘ pfiíklad diskrimina-
ce z dÛvodu rasy. Klobouk dolÛ pfied obûma zastupiteli, ktefií
tuto emoãnû nabitou debatu ustáli dÛstojnû na rozdíl od popu-
listick˘ch politikÛ a otevfienû informovali, Ïe pravidla v˘bûro-
vého fiízení skuteãnû nijak oh˘bat nemohou a nebudou. 

Jen pro ilustraci, pokud by se tak stalo, spáchá ten, kdo jak-
koli byÈ i nepfiímo diskriminaãnû nastaví podmínky napfi. tendru,
pfiestupek, za kter˘ se platí aÏ 20 000 Kã. 

Zásadu rovného posuzování v‰ech nabídek je tfieba respek-
tovat z mnoha dal‰ích dÛvodÛ.  Problém by mohl klidnû na-
stat, kdyby se tendru skuteãnû úãastnil Vietnamec ãi jin˘ cizi-
nec a jako neúspû‰n˘ napadl v˘bûrové fiízení pro diskriminaã-
ní jednání.  Takov˘ kandidát by ani nemusel sloÏitû shánût dÛ-
kazy. Zcela by postaãilo pfiehrát úfiedníkovi na kraji záznam
z vefiejné debaty, a kaÏd˘ obezfietn˘ byrokrat takové v˘bûrové
fiízení shodí. A celá akce mÛÏe zaãít nanovo. Radûji nedom˘‰-
lejme lavinu problémÛ, které by obci tímto vyvstaly, od ãaso-
vého zatíÏení osob, pfies investice do právního poradenství,
u‰lé nájemné po trvající nemoÏnost nakupovat.

KdyÏ nic hor‰ího, mûla by na‰e vesnice z ostudy pofiádn˘ kabát.
Obec u Prahy v 21. století pod hrozbou vietnamsk˘ch obchodní-
kÛ by rozhodnû byla ‰Èavnat˘m soustem pro mediální potlach.

� � � � �

Buìme fér. Kdo na sebe vezme podnikatelské riziko a otev-
fie obchod na malé obci ze v‰ech stran obklopené nákupními
centry? Navíc umístûní krámku je s jistou nadsázkou diskrimi-
naãní samo o sobû. Prostranství nepfiekypuje místem k zapar-
kování ãi bezpeãnému pfiechodu pro matku s koãárkem, o teré-
nu vozovky a klopotného chodníku v úzké zatáãce nemluvû. Za
sebe pfieji zisk a úspûch ãlovûku, kter˘ na‰i obci tímto zpÛso-
bem dopfieje sluÏby, jejichÏ deficit je u nás uÏ dlouho tolik pa-
trn˘. A pohodové vánoce v‰em. R. BEDNÁ¤OVÁ

1. záfií

tohoto roku jsme

spoleãnû s rodiãi

odstartovali jiÏ ‰est˘

‰kolní rok v historii

na‰í ‰kolky.
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novû pfiijat˘ch dûtí doplnilo
stávající kapacitu ve tfiídách
Sluníãka a Hvûzdiãky
a vzhledem k vysokému po-

ãtu budoucích pfied‰kolákÛ, jsme prvnû
vytvofiili smí‰ené tfiídy a vrhli se do pl-
nûní jednotliv˘ch úkolÛ, které jsme si
v rámci dílãích témat ‰kolního vzdûláva-
cího programu stanovili. Také se roze-
bûhly zájmové krouÏky pro dûti. Angliãti-
na, pfied‰koláãek, pohybové hry, v˘tvar-
ná v˘chova a pûveck˘ sboreãek. 

Díky pfiátelské atmosféfie a vzájemné
pohodû mezi dûtmi, zamûstnaci ‰kolky
a rodiãi byla adaptaãní doba nov˘ch dû-
tí velmi krátká a tak jsme se brzy mohli
v rámci na‰ich kulturních akcí vydat „za
hranice“ ‰kolní zahrady.

Co v‰echno jsme aÏ do dne‰ních dnÛ
zaÏili a co nás ãeká?

Na‰í první akcí byla náv‰tûva zám-
ku Ctûnice, kde probíhala v˘stava
k jubilejním padesátinám Veãerníãku.
O nûkolik dnÛ pozdûji nás nav‰tívil
kouzelník Navarro s vystoupením
„Zlobivé míãky“ a divadélko Prima
den vystoupilo s pohádkou „O ko-
courkovi, kter˘ mluvil...“.

Nûkolikaletou tradicí, na poãátku fiíjna,

je v na‰í ‰kolce „Slav-
nostní imatrikulace no-
vû pfiijat˘ch dûtí“. Le-
to‰ní rok nám pfiíli‰ ne-
pfiálo poãasí, tak se mu-
sela odehrát v prosto-
rách tfiídy. Rodiãe bylia
nad‰eni z vystoupení

a mnozí Ïasli, co v‰echno dûti po pár
t˘dnech ve ‰kolce pfiedvedly.

V listopadu jsme vyrazili do Botanické
zahrady v Praze – Troji a Halloween osla-
vili „stra‰ideln˘m mejdanem“ ve ‰kolce. 

Zajímavé a oblíbené osoby a osob-
nosti se do na‰í ‰kolky rády vrací. Tak
tomu bylo v pfiípadû spisovatelky Val-
purgy Hozákové, zakladatelky programu
MasáÏe do ‰kol /MISP/, která nám pfied-
stavila dal‰í ãást interaktivního progra-
mu o delfínech.

Advent jsme tradiãnû zahájili vánoã-
ním vystoupením s rozsvícením stromeã-
ku, 5. prosince pfii‰el ãert s Mikulá‰em

a v následujícím t˘dnu pak probûhly vá-
noãní workshopy s Katkou Doleãkovou.

Tolik k vykreslení nedaleké minulos-
ti... A co nás tedy ãeká v blízké bu-
doucnosti? Z tradiãních akcí nás na
prahu nového roku nás nav‰tíví psy-
choloÏka PhDr. Ilona ·paÀhelová
s pfiedná‰kou pro rodiãe na téma „·kol-

ní zralost“,
s budoucími
pfied‰koláky
se pÛjdeme
podívat do zá-
kladní ‰koly,
v rámci jiÏ III.
Zimních spor-
tovních her se
vydáme do
sousední
‰kolky v Jen-
‰tejnû, v úno-
ru si zafiádíme
pfii karnevalu,
zahájíme pla-
veck˘ v˘cvik
v bazénu La-

goon LetÀany, nav‰tívíme divadelní
pfiedstavení, probûhnou jarní worksho-
py, projekt Pfiezletice ãtou dûtem, Ba-
revn˘ t˘den, pojedeme na celodenní v˘-
let a aÏ se ‰kolní rok naplní, rozlouãíme
se s pfied‰koláky... O dal‰ích netradiã-
ních akcích, které probûhnou v druhé
polovinû roku se budete moci dozvûdût
aktuálnû z na‰ich webov˘ch stránek.

BlíÏí se Vánoce, v‰ichni si pfiejí klid,
pohodu a zdraví. My zamûstnanci, máme
je‰tû jedno pfiání navíc, aby na‰e dûti by-
ly ve ‰kolce ‰Èastné, spokojené a do
‰kolky chodily s radostí....

Michaela Spěváčková, fieditelka M·

20
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Pálení
čarodějnic

Setkání
seniorů

stoupila jsem do sálu nad Obecním
úfiadem, kde kaÏdé pondûlí cviãí-
me, a Ïasla. Sál byl témûfi pln˘
a mû, i mé sousedce, byla nabídnu-
ta Ïidle, kter˘ch rychle ub˘valo,
jak se sál dál zaplÀoval. 

Téma dne‰ní schÛze bylo jasné. Kam se
podûly peníze obce ve v˘‰i cca 2,5 miliónu?
Neumím popsat v‰echny pocity a my‰lenky,
které se mi honily hlavou, kdyÏ jsem se do-
zvûdûla, Ïe zpronevûra vefiejn˘ch penûz obce
probíhala úspû‰nû jiÏ od roku 2011. Pût let ni-
kdo ve vedení obce nezjistil, Ïe peníze odté-
kají tam, kam nemají. ZaráÏející je, Ïe ani ni-
komu nechybûly. Za dva a pÛl milionu se dá
pfiece pofiídit vûcí – jen tak mû napadá tfieba
dlouho diskutovaná a odkládaná úprava místa
pro volnoãasové aktivity u „hasiãárny“. Díky
této kauze se naplno rozhofiel dlouho potlaão-
van˘ boj mezi star˘m a nov˘m vedením obce,
kter˘ v tûchto dnech pfierostl v otevfienou vál-
ku. DÛsledkem této války byl dopis ve
schránce pln˘ polopravd a zkreslen˘ch infor-
mací, kter˘ definitivnû odsunul staré vedení
obce do ‰katulky „Pozor! Prosperita obce
a Ïivot obãana v ohroÏení!“ a – z mého hle-
diska – neuvûfiitelná drzost, s níÏ nabídlo „sta-
ré“ vedení tomu souãasnému, Ïe pfievezme
obec zpût do své správy a celou záleÏitost
s chybûjícími penûzi urovná. B˘valá starostka
i místostarostka, tedy paní Vrecionová a pa-
ní âervínová, byly vyzvány a mûly moÏnost
obãanÛm Pfiezletic v‰e ze svého hlediska
osobnû vysvûtlit, obhájit se - nepfii‰ly. 

Informace o stavu a fie‰ení problému z hle-
diska svého, z hlediska právního a z hlediska
souãasného vy‰etfiování podalo souãasné ve-
dení Pfiezletic. Probûhla diskuze, která bohu-
Ïel velmi ãasto
odbíhala od téma-
tu a stávala se
ãím dál tím chao-
tiãtûj‰í, coÏ mû
pfiivedlo na my‰-
lenku, Ïe by ne-
bylo marné pfii
pfií‰tím setkání ta-
kového typu ce-
lou diskuzi po-
jmout jako mode-
rovanou po vzoru
televizních debat.
Úlohou moderá-
tora v takovém
pfiípadû je udrÏet
diskutující u tématu a v mezích slu‰ného cho-
vání. V pfiípadû zájmu mám tip na vhodného
kandidáta na tuto roli.

Moje osobní prohlá‰ení na této schÛzi: „Je
mi jedno, kdo je starosta a místostarosta…
hlavnû, aby byly sly‰eny názory lidí… aby
nezvítûzila politika státu, která je v souãasné
dobû na hranû morálky a bezpeãnosti…“ byla
tak trochu vyjmuta z kontextu m˘ch vlastních
sloÏit˘ch my‰lenek. Cítím potfiebu to tro‰ku
vysvûtlit. Jsem ãlovûk nezávisl˘ na jakékoliv
politické stranû, proto jsem to fiekla. Ov‰em
neznamená to vÛbec nic negativního proti
souãasnému vedení obce. Já nefiíkám, Ïe mají
ãist˘ ‰tít. Nefiíkám, Ïe nedûlají chyby. Ale ãím
dál víc chápu, proã se vlastnû zajímali o poli-
tiku obce, proã dûlají, co dûlají. Dle mého
úsudku, uprostfied fatálních chyb, kter˘ch se
také dopustili, se snaÏí o maximální plnûní
úkolÛ, které Ïivot v Pfiezleticích pfiiná‰í. Dle

mého úsudku se zaslouÏili sv˘m
stávajícím pfiístupem o to, aby
se vedení obce pod nátlakem tí-
Ïiv˘ch skuteãností nezhroutilo,
aby se nezastavil proces mnoha
jednání a staveb, které je nutné
zaji‰Èovat i v dobû nepfiíjemné-
ho vy‰etfiování finanãní kalami-
ty na úãtech obce.

Víte, kritizovat je tak snadné.
Jsem také ãasto kritická, tak
o tom nûco vím. Ale také umím
rozli‰ovat. Konstruktivní kritika
je docela fajn, a kdyÏ má nûkdo
takovou kritiku, nápad, podnût, mûl by jej
skuteãnû vedení obce sdûlit jakoukoliv for-
mou (osobnû, dopisem, e-mailem, telefonic-
ky, vzkazem do schránky na úfiadû). O to jsme
byli na schÛzi poÏádáni. Líbila se mi promlu-
va k lidem od vedení obce bez ‰kroben˘ch
slov, zároveÀ se znalostmi v jednotliv˘ch pro-
blémech, vãetnû zákonÛ. 

Na schÛzi jsme probrali pfiekvapivû i nû-
kolik dal‰ích témat. Konãící smlouva nájmu

pro hospodu p. Miloty, obchod s potravina-
mi… Toto téma mezi lidmi vzbudilo znovu
emoce. Dost mi záleÏí na tom, aby názory
místních obãanÛ byly akceptovány pfii dal-
‰ích rozhodnutích, pfii v˘bûru hodnotících
hledisek k novému pronájmu, projektu, cí-
lÛm zámûrÛ podnikatelsk˘ch úvah. Zde jsem
pronesla, Ïe s nekufiáckou restaurací souhla-
sím, Ïe bych do zakoufiené putyky nevlezla.
Víte co, nejsem svatá, a není to úplnû prav-
da, pfiiznávám. Vyhrklo to z mého nitra, pro-
toÏe tak to v sobû mám, jsem prostû nekufiák.
Ale mám kamarády kufiáky. A taky „mÛj“
Pavel s kapelou, se kterou kaÏdoroãnû hraje
na ãarodûjnicích, leckdy hraje i v zakoufie-
ném prostfiedí. Jo, my dva tam dost trpíme.
Ale zatím je to prostfiedí, kam na kapelu cho-
dí víc lidí, a srdeãn˘ch. A holky z na‰eho
pondûlního cviãení si jdou také nûkdy po
cviãení sednout do hospÛdky na pokec, a to

je hodnû pfiíjemné (kdyÏ jsme
sedûly venku, tak jsem se také
zúãastnila). Urãitû bych uvítala
nekufiáckou restauraci, ale po-
kud je vût‰í zájem o kufiáckou,
tak mi to nevadí. DÛleÏité je,
aby v Pfiezleticích existovala
nûjaké funkãní hospoda jako
historicky uznávané centrum
setkávání lidí – tak jak tomu
bylo vÏdy v minulosti. V hos-
podû se lidi potkávali, sezna-
movali, fie‰ili se zde problémy,
mohli jste v hospodû najít po-

moc, nebo tfieba nûkoho na melouch. Jsem
pfiesvûdãená o tom, Ïe hospoda má v Ïivotû
obce svou nezastupitelnou úlohu.

A tak celé setkání s obãany konãilo v po-
mûrnû solidní atmosféfie, ze které jsem cítila
zájem a chuÈ vûci napravovat. Sama za sebe
se do budoucna pfiimlouvám za dal‰í takováto
setkání. Mû osobnû vefiejné sdûlení vedení ob-
ce vyhovuje víc, neÏ zápisy schÛze apod.  Sta-
rosta a ostatní zastupitelé tak mají moÏnost
pruÏnû reagovat na dotazy obãanÛ a bolístky
obce. AÈ uÏ je to v˘stavba ‰koly, problémy
s kanalizací, ãi politikou v obci. Jen bych za
sebe prosila o lep‰í termín konání takov˘ch
akcí – pondûlky a stfiedy jsou v‰ude úfiední
dny – bohuÏel i v mém zamûstnání -  a tedy
mi nezbylo nic jiného, neÏ vzít si dovolenou,
abych se mohla zúãastnit.  

Ov‰em bez ohledu na moje námitky, pova-
Ïuji tuto první vefiejnou schÛzi za dobr˘ po-
kus sblíÏit vedení obce a obãany do jednoho
pracovního t˘mu, kter˘ je dÛleÏit˘ pro správ-
ná rozhodnutí, pro budoucnost obce. Práce
pro obec není procházku rÛÏovou zahradou.
Pozice „volen˘ zástupce“ je v podstatû jen
drah˘ koníãek – kdo z nás by obûtoval veãe-
ry a drobky volného ãasu, které zb˘vají v‰em
tûm, kdo dojíÏdí za prací? Zákonem pfiiznaná
odmûna 2.400,- Kã hrubého mûsíãnû je vlast-
nû takové úsmûvné kapesné. Zamysleme se
nad tím, kdo z nás by za tûchto podmínek po
veãerech studoval zákony, organizoval obecní
akce, schÛzoval a dohadoval se s úfiady a ná-
mi – obãany? A pfiece vyÏadujeme, aby na‰i
zastupitelé byli odborníci v mnoha oborech,
aby byli zodpovûdní, nezi‰tní, pracovití…
Proto si v‰ech, kdo se uvolili k této práci, vá-
Ïím a budu je podporovat. 

MÛj ãlánek není Ïádn˘ zápis ze schÛze, ani
objektivní pohled, ãi rekapitulace setkání ve-
dení obce s obãany Pfiezletic. Je to jen prÛfiez
vlastními názory a pocity z tohoto veãera.

Myslím, Ïe nejen za sebe, souãasnému ve-
dení obce dûkuji za snahu udrÏet chod obce,
za setkání s obãany...

VùRA HLADKÁ
(ve spolupráci s Pavlem Gálem)

14

Vefiejná
schÛze

(9. 11. 2016)

z mého
hlediska
a pocitÛ

V
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Jak jsme jiÏ v minulosti popisovali,
ná‰ oddíl se soustfieìuje na v˘chovu
sportovních stfielcÛ ze vzduchové pu‰-
ky a z maloráÏky. MaloráÏkové soutû-
Ïe  probíhají od dubna do fiíjna (stfiílí
se na venkovních stfielnicích na vzdá-
lenost 50m) a od fiíjna do dubna  sou-
tûÏe ze vzduchové pu‰ky (vzdálenost
10 m v kryté hale). Vyvrcholením jsou
pak mistrovství âeské republiky – zá-
fií maloráÏka a bfiezen, duben vzdu-
chová pu‰ka.

Ná‰ oddíl mládeÏe se rozrostl na sou-
ãasn˘ch 22 ãlenÛ ve vûkovém rozpûtí 8
aÏ 18 let. K tréninkÛm vyuÏíváme na‰i
stfielnici ve Ctûnicích (maloráÏka) a spo-
leãenskou místnost obecního úfiadu Pfie-
zletice (vzduchovka). Trénujeme pravi-
delnû v úter˘ a ve ãtvrtek pod dohledem
trenérÛ Jifií Novák sen., Jaroslav Slava-

ta st. a Miloslav ·ulc st.. MaloráÏková
ãást skonãila v záfií a mÛÏeme fiíci, Ïe
byla pro ná‰ oddíl docela úspû‰ná. Na
na‰í stfielnici ve Ctûnicích jsme uspofiá-
dali dva závody. Jeden o putovní pohár
starosty Pfiezletic a druh˘ jako Velkou
cenu. KaÏdého závodu se zúãastnilo cca
60 stfielcÛ. Na mistrovství âeské repub-
liky v záfií v Plzni se kvalifikovalo 10
na‰ich stfielcÛ a v soutûÏi 3x20 (poloha
kleãe, vleÏe a stoje) se na‰e druÏstvo ve
sloÏení Toník Hfiíbal, Mojmír âalkov-
sk˘, Jarda Trávníãek umístilo na v˘bor-
ném tfietím místû.

Od fiíjna jsme se pfiemístili do spole-
ãenské místnosti obecního úfiadu k pra-
videln˘m tréninkÛm a o sobotách a ne-
dûlích se rozjíÏdíme na závody po cel˘ch
âechách. Na‰imi pravideln˘mi zastáv-
kami jsou PlzeÀ, Liberec, Kolín, Roãov

atd. PfiestoÏe je teprve zaãátek sezony
dosahují jiÏ nyní na‰i stfielci v˘born˘ch
v˘sledkÛ. V Roãovû na‰i nejmlad‰í ob-
sadili v kategorii VzPu30 s oporou prv-
ní místo - Nikolka Hudeãková a tfietí
místo Matûj Doleãek. Na nedávné GP
Nisa v Liberci pak v kategorii VzPu40
Mojmír âalkovsk˘ zvítûzil. Vítûzství je
o to cennûj‰í, neboÈ se závodu zúãastni-
la celorepubliková ‰piãka. Ale i ostatní
na‰i stfielci dosáhli v˘born˘ch v˘sledkÛ.
Vrcholem celé vzduchovkové sezony
je mistrovství stfiedoãeského kraje
v únoru v Podûbradech a hlavnû mist-
rovství âeské republiky v Plzni. Vûfiíme,
Ïe i na tûchto závodech budou na‰i mla-
dí stfielci úspû‰ní a tréninková práce pfii-
nese své v˘sledky.

Za SSK Pfiezletice
Novák sen., ·ulc st.
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Vítání občánků
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Neděle 8. 1. od 17:00
Kostel Povýšení sv. Kříže, Vinoř

Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční

Úãinkují: smí‰en˘ pûveck˘ sbor Camerata Praha
a sólisté Komorní orchestr ZU· Hronov

Sbormistrynû: Veronika Dvofiáãková Îofáková, Jana Pavlíãková
Dirigent: Josef Vlach

Sobota 24.12. od 14:30 h
Kostel sv. Remigia, Čakovice:

Rybova vánoční mše

Zazpívají: Smí‰en˘ pûveck˘ sbor Camerata Praha a sólisté
Sbormistrynû: Veronika Dvofiáãková Îofáková, Jana Pavlíãková

Zahraje: Instrumentální skupina Ady Slivanské

Za finanãní podpory mûstsk˘ch ãástí
Praha-âakovice a Praha 19
pofiádá spolek Camerata Praha

www.cameratapraha.cz
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VáÏení pfiátelé, jako jiÏ tradiãnû kaÏ-
d˘ podzim se opût rozbûhl kolotoã vete-
ránské ligy malého fotbalu. Po úspû‰-
ném jaru postoupil t˘m veteránÛ Pfie-
zletic do vy‰‰í a to 3. ligy. BohuÏel se
opût ukázalo, Ïe v této nároãnûj‰í soutû-
Ïi se nám jiÏ tolik nedafií. DÛvody jsou
jednoduché, v‰ichni stárneme a nov˘ch
akvizic bohuÏel nepfiib˘vá. Po 10 ode-
hran˘ch zápasech má muÏstvo P¤E-

ZLETICE SG na kontû 3 v˘hry a 7 pro-
her, takÏe je momentálnû na sestupové
pozici. BliÏ‰í informace, v˘sledky, tabul-
ky a statistiky najdete na stránkách
www.psmf.cz kde je také ke ãtení T˘de-
ník Hanspaulka (najdete v kategorii v˘-
vûska). Na zimní sezónu je muÏstvo ve-
teránÛ pfiihlá‰eno do turnaje pofiádané-
ho Sportovním klubem Bûchovice a bu-
de zde obhajovat 2. místo z loÀského

roãníku zimního turnaje. DrÏte nám te-
dy palce, aÈ se nám dafií lépe a svou po-
zici tfieba je‰tû vylep‰íme.

V pfiípadû zájmu o zápis do t˘mu
veteránské ligy kontaktujte vedoucí-
ho muÏstva na telefonním ãísle
602 321 535 nebo emailem na adrese
tomb12s@seznam.cz, podmínkou je
dosaÏení minimálnû 35 let a chuÈ udû-
lat nûco pro své tûlo.

Milan ,,Eman“
Javornick˘

(1948 – 1988)

Rodák z Přezletic. Vyrůstal v chu-
dých poměrech společně s třemi
bratry a dvěma sestrami. Vyučený
švec, pak však dlouhá léta pracoval
jako zaměstnanec ČD. Znalec a pro-
pagátor rockové hudby – především
Hard Rocku a Heavy Metalu. Dobrý
kamarád a výborný společník, bavič.
Nezapomenutelné jsou jeho hlášky
o ,,blbíscích ,,a ,,šlejškách,,. Na
sportovním poli preferoval fotbal.
Nerad prohrával, byl schopný se po-
hádat, urazit, nebo se i rozbrečet. Ví-
tězství prožíval plnými doušky a čas-
to i dost nahlas.

Zemřel fatálně pod koly projíždějí-
cího vlaku při plnění pracovních po-
vinností. Situace je o to tragičtější,
že do práce vůbec nemusel. Jako
dobrovolný dárce krve měl tento
osudový den ze zákona volno.

âest jeho památce.
Za všechny kamarády

,,šlejška,, a uctívač Emanova
kultu - Zdeněk Holec ml.

Emanův výběr 2016
Tak jako bájn˘ Pták Fénix vstanuv‰í z popela se znovu objevil na fotbalové scénû po-

pulární „EmanÛv V˘bûr“. Slovo dalo slovo, telefon vyzvánûl a tak mohl na místní fotba-
lov˘ plácek vybûhnout novû sloÏen˘ team veden˘ kapitánem Jifiím Kotkem. V prvním zá-
pase jsme se je‰tû rozkoukávali,  proto nepfiekvapila prohra s domácími borci.  S dal‰ím
zápasem pak pfii‰lo zlep‰ení a v˘hra 1 : 0 nad siln˘mi Radonicemi.  Zákulisním vyjedná-
váním se nám podafiilo spojit poslední utkání ve skupinû zároveÀ  v semifinále. ZaslouÏe-
ná v˘hra a postup do finále! Hráãi Vinofiské Vinotéky si urãitû drbou hlavy je‰tû teì, jak
mohli pfiistoupit na toto dvojutkání. Ve finále nám jiÏ rapidnû ub˘valy síly a soupefi z Ra-
donic nám tak oplatil poráÏku z utkání ve skupinû. I tak borcÛm patfií podûkování za
vzornou reprezentaci Emanova V˘bûru a neãekaného postupu do finále. Pfií‰tí rok se se-
jdeme znovu a já doufám, Ïe budeme je‰tû silnûj‰í. Zdenûk Holec manager.

Veteránská liga malého fotbalu – podzim 2016
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VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČI POCHVALY PŘEDÁVEJTE,
PROSÍM AŤ UŽ V PÍSEMNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO SCHRÁNKY OÚ!

Satelitní a internetová televize

tel.: 604 870 224, Pavel Pokorn˘,
Dolní náves 204, Pfiezletice

Nová DIGI – Premier League
Flix TV – základní montáž zdarma

FreeSAT
– 98 programů od 199,–/měs.

prodej ✷ montáž ✷ servis

více na www.satelit-servis.cz

OBEC PŘEZLETICE
Obecně závazná vyhláška

obce Přezletice

č. 4/2016,
kterou se stanovují pravidla

pro pohyb psů na veřejném prostranství
v obci Přezletice

Zastupitelstvo obce Pfiezletice se na svém zasedání dne
1. 12. 2016. usneslo vydat na základû ust. § 24 odst. 2 zá-
kona ã. 246/1992 Sb., na ochranu zvífiat proti t˘rání, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, a v souladu s ust. § 10 písm. c)
a d), § 84 odst. 2) písm. h) zákona ã. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zfiízení), ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tuto
obecnû závaznou vyhlá‰ku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů

1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psÛ na ve-
fiejném prostranství 1) v obci:

a) na vefiejn˘ch prostranstvích v zastavûn˘ch ãástech obce je
moÏn˘ pohyb psÛ pouze na vodítku,

b) na vefiejn˘ch prostranstvích v zastavûn˘ch ãástech obce
se zakazuje v˘cvik psÛ,

c) chovatelé a vlastníci psÛ jsou povinni neprodlenû odstra-
nit exkrementy zpÛsobené psem na vefiejném prostranství.

2. Splnûní povinností stanoven˘ch v odst. 1 zaji‰Èuje fy-
zická osoba, která má psa na vefiejném prostranství pod
kontrolou ãi dohledem 2).

Čl. 2
Účinnost

Tato vyhlá‰ka nab˘vá úãinnosti patnáct˘m dnem po dni vy-
hlá‰ení.


