Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
1
Datum : 18.01.2007

Zápis :Zápis ze zasedání ZO Přezletice ze dne 18.1.2007

Program: :

1. Návrh pracovní smlouvy
2. Úpravy rozpočtů na r.2006 a 2007 – položkové členění
3. Změny v odměňování členů ZO
4. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku – hasiči
5. Příspěvek na knihovnu
6. Smlouva s ČEZ
7. Pověření starostky jednat ve věci pozemků v k.ú.Vinoř
8. Návrh na zakoupení vozu MULTICAR
9. Aktualizace obecních vyhlášek
10. Různé – organizační záležitosti

Přítomni: ing.V.Vrecionová, E.Fialová, I.Řachová, R.Novotný, ing.T.Panýrová, ing.L.Červínová, O.Hanzlíková
Starostka obce formálně zahájila jednání ZO v 18.05 hodin toto zasedání bude řídit. Konstatovala, že jsou
přítomni všichni členové ZO, tudíž veřejné zasedání je plně usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu byla navržena p.Fialová.
Navržení členové návrhové komise: p.Hanzlíková a p.Řachová.

Jmenování ověřovatele zápisu: navržena E.Fialová
Hlasování:
pro 7
proti 0

zdrželo se 0

Jmenování členů návrhové komise: p.Hanzlíková a p.Řachová
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdrželo se 0
Jmenování zapisovatele zápisu: navržena ing.Červínová
Hlasování:
pro 7
proti 0

zdrželo se 0

Hlasování o navrženém programu:
Pro 7

zdrželo se 0

proti 0

Bod 1: Pracovní smlouva s panem Malým.
Návrh usnesení:
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s pracovní smlouvou, kterou obec uzavřela s p.Jiřím Malým na místo
technického pracovníka obecního úřadu. viz.příloha č.1
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdrželo se 0

Usnesení: ZO obce bere na vědomí uzavření pracovní smlouvy s panem Jiřím Malým.

Bod 2: Úpravy rozpočtů na r.2006 a 2007 – položkové členění.
Návrh usnesení: Starostka obce požádala pana místostarostu, aby seznámil ZO se změnami v položkovém
členění rozpočtů na rok 2006 a 2007. Změny již byly projednány s finanční komisí. viz příloha č.2
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdrželo se 0

Usnesení: ZO jednomyslně souhlasí s navrženými změnami v rozpočtu obce na rok 2006 a v Rozpočtu
obce na rok 2007 v položkovém členění dle přílohy č.2 k zápisu.

Bod 3: Změny v odměňování členů ZO.
Návrh usnesení: Starostka obce požádala pana místostarostu, aby seznámil ZO se změnami v odměňování členů
ZO k 1.1.2007. Místostarosta ZO seznámil se změnami v odměňování členů ZO dle přílohy č.1 k nařízení vlády
č.37/2003 Sb. Navrhl odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva , který je předsedou výboru či komise
2240,- Kč. ZO tyto změny prodiskutovalo.
Hlasování:

pro 7

proti 0

zdrželo se 0

Usnesení: ZO přijalo změny v odměňování členů ZO k 1.1.2007: pro neuvolněného člena zastupitelstva ,
který je předsedou výboru či komise 2240,- Kč od 1.1.2007. Dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb.

Bod 4:
Finanční příspěvek hasičům.
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO se Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku obci Přezletice na
podporu materiálního dovybavení a financování potřeb jednotky SDH obce.příloha č. 3
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželo se:0

Usnesení: ZO obce bere na vědomí smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku obci Přezletice na podporu
materiálního dovybavení a financování potřeb jednotky SDH dle č. přílohy č.3.

Bod 5:
Příspěvek na knihovnu
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s výší čerpání sdružených prostředků na poskytování
knihovnických služeb na rok 2007. Příloha č.4
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se:0
Usnesení: ZO obce bere na vědomí výši čerpání sdružených prostředků na poskytování knihovnických
služeb na rok 2007. Dle přílohy č.4.

Bod 6: ČEZ – smlouva
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO se Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
nízkého napětí (NN) a Smlouvou o připojení veřejného osvětlení pro lokalitu Jilmová ulice. Příloha č.5.a 6.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželo se:0

Usnesení: ZO obce bere na vědomí Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého
napětí (NN) a Smlouvu o připojení pro lokalitu Jilmová ulice. Dle přílohy 5 a 6.

Bod 7: Pověření k jednání.
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s problematikou pozemků v majetku ČR s právem užívaní obec
Přezletice. Tyto historicky patřily obci. ZO projednalo možnost získat tyto pozemky do vlastnictví obce. Dále
projednalo možnost prodeje pozemku 1346/1; o výměře 932 m2 , který je v majetku obce.
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO pověřuje starostku obce ing.Veroniku Vrecionovou jednáním ve věci možnosti získání
pozemků v k.ú.Vinoř do vlastnictví obce a ve věci možnosti prodeje pozemku 1346/1; o výměře 932 m2 ,
který je v majetku obce.

Bod 8: Návrh na zakoupení vozu MULTICAR PROFILINE M 26
Návrh usnesení: Starostka obce požádala pana místostarostu, aby seznámil ZO Kupní smlouvou na pořízení vozu
Kultivar. ZO smlouvu projednalo a doporučilo ověřit platnost vyjímky pro motor EURO 3, doplnit prodloužení
délky záruky na 2 roky a doplnit specif. výrobního čísla vozu. Příloha č. 7
Hlasování:

pro:7

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO jednomyslně souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou UNIKONT PRAHA,s.r.o. na
zakoupení vozidla Multicar M26 Profiline (EURO 3) FP 04. Dle přílohy č.7.
Bod 9: Aktualizace obecních vyhlášek
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s postupem prací na aktualizaci veřejných vyhlášek obce a navrhla
přijmout vyhlášku č.4/2005. ZO se s vyhláškou seznámilo a prodiskutovalo ji. Příloha č.8
Hlasování:

pro:7

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO přijalo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2007. Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší Obecně
závazná vyhláška č.4/2005. Příloha č. 8

Bod 10: Pokladna a stravenky zaměstnanců:
Starostka obce požádala místostarostu, aby seznámil ZO s požadavkem na zvednutí limitu hotovosti obecní
pokladny z 35.000,-Kč na 100.000,-Kč. Stávající limit již neodpovídal současným potřebám obce. ZO tuto
záležitost projednalo.
Hlasování:

pro 7

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO jednomyslně souhlasí se zvýšením hotovostního limitu obecní pokladny.
Starostka obce požádala p.místostarostu, aby seznámil ZO s návrhem na příspěvek na stravenky pro zaměstnance
OÚ p.Malého a p.Dobiáše, důchodce p.Syrovátku. Výše příspěvku je stejná jako pro důchodce obce Přezletice,
tj. 25,-Kč na jednu stravenku. ZO návrh projednalo.
Hlasování:

pro 7

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO jednomyslně souhlasí s poskytnutím výše uvedeného příspěvku.

Závěr:
Starostka obce formálně ukončila zasedání ZO ve 20.45 hod.

Zapsal : Ing. Ludmila Červínová
Ověřili : E.Fialová
Starostka: Ing.Veronika Vrecionová

Dne : 18.1.2007

