
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo :          6 
 Datum : 11.09.2007 
 
 

 Zápis :Zasedání ZO Přezletice ze dne 11.9.2007 
  
 
Program:  1. Stížnosti občanů 

2.Schválení oddávajících 
  3. Projednání žádostí o osvobození od poplatků 
  4. Projednání sjednocení poplatků 
  5. Úprava rozpočtu v položkovém členění 
  6. Směnná smlouva – p. Bula 
  7. Dodatek kupní smlouvy – Moravská stavební a.s. 
  8. Různé 
 
Přítomni: ing.Veronika Vrecionová, p.Rudolf Novotný, p.Olga Hanzlíková, p.Ilona Řachová, 
ing.Táňa Panýrová, ing.Ludmila Červínová 
 
Omluveni: p.Eva Fialová  
 
Občané:: p.Mostecká, p.Marysko, p.Z.Schejbalová, p.D.Schejbalová, 
p.Schejbal,.p.Marysková, p.Plíšková, p.Slavatová, p.Slavata, p.Bula, p.Holec, p.Vostráský, 
p.Macho, p.Z.Fieger, p.J.Fieger, p.Roubíčková, p.Pešková, p.Amler, p.Ballek 
  
Starostka obce zahájila veřejné zasedání ZO v 18,10 hod. Konstatovala, že je přítomna 
nadpoloviční většina členů ZO, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
Za ověřovatele zápisu byla navržena ing.Panýrová. 
Navržení členové návrhové komise: p.Hanzlíková a p.Řachová 
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing.Červínová. 
 
Jmenování ověřovatele zápisu: navržena ing.Panýrová 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování členů návrhové komise: navrženy p.Hanzlíková a p.Řachová 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování zapisovatele zápisu: navržena ing.Červínová 
 Hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Starostka obce přednesla návrh na úpravu programu, a to zařadit jako první bod diskuzi 
s občany, kteří se dostavili na veřejné zasedání ZO. 
Hlasování o navrženém programu: 
   Pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Příchod p. Evy Fialové v 18,15 hod. 
 
Bod 1: Diskuze s občany 
Podrobný zápis viz Příloha č.1 



 
Bod 2: Pověření oddávajících 
Návrh usnesení:  
Pan místostarosta přednesl návrh, vyplývající ze žádosti občanů, kteří chtějí být oddáni 
pověřeným zástupcem obce Přezletice. V souladu se Zákonem o rodině 210/1998 Sb. navrhl  
pověřit starostku a místostarostu možností oddávat. 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO odsouhlasuje možnost prohlášení o uzavření manželství před starostkou 
obce ing.Vrecionovou nebo místostarostou obce p.Novotného. 
 
Bod 3: Projednání žádostí o osvobození od poplatků 
Návrh usnesení: 
Starostka předložila členům ZO tři žádosti o osvobození od poplatku za zhodnocení pozemku 
možností připojení na VaK. ZO žádosti projednalo. Viz Příloha č.2, 3,4. Vzhledem k tomu, že 
žádná z těchto 3 žádostí nesplňuje podmínky pro osvobození od poplatku, navrhla starostka 
obce žádosti zamítnout. 
 Hlasování:  pro zamítnutí: 7  proti zamítnutí: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO zamítlo žádosti p. Filipa Schneidera, Jany a Václava Toulcových a žádost 
pana Holuba  o osvobození od poplatku dle Obecně závazné vyhlášky obce Přezletice 
7/2007.  
 
Bod 4: Projednání sjednocení poplatků 
Návrh usnesení: 
Starostka obce navrhla pro zjednodušení agendy sjednotit poplatky dle Obecně závazné 
vyhlášky 7/2007 za připojení na vodu a za připojení na kanalizaci. Poplatek je možno přihlásit 
až po kolaudaci kanalizace, která proběhne v pozdějším termínu než kolaudace vodovodu. 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí se sjednocením poplatků dle Obecně závazné vyhlášky obce 
Přezletice 7/2007 s tím, že poplatek je možno přihlásit až po kolaudaci kanalizace, která 
proběhne v pozdějším termínu než kolaudace vodovodu. 
 
Bod 5: Úprava rozpočtu v položkovém členění 
Návrh usnesení: 
Místostarosta obce seznámil člena ZO s úpravami příjmů a výdajů v položkovém členění na 
rok 2007. Viz Příloha č. 6 

Hlasování:  pro:7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO bere na vědomí úpravy v rozpočtu v položkovém členění na rok 2007. (viz 
příloha č. 5 
 
Bod 6: Směnná smlouva – p.Bula 
Návrh usnesení: 
Starostka obce informovala se záměrem obce uzavřít směnnou smlouvu na pozemky ve 
vlastnictví p.Buly č parc. č. 257/31na straně jedné a ve vlastnictví obce na straně druhé parc.č.  
427/4, 427/5, 427/6, 427/7, 427/8. 427/9, 427/10  viz příloha č.  7 . ZO se seznámilo se 
zněním Směnné smlouvy. 
 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí se záměrem směnit pozemky dle Směnné smlouvy  na pozemky. 
(viz příloha č.6 ) 
 
Bod 7: Kupní smlouva s M.S. Vinořská,s.r.o. 
Návrh usnesení: 



Starostka seznámila ZO se tím, že obdržela Výzvu k uzavření kupní smlouvy dle Smlouvy o 
budoucí kupní smlouvě ze dne 19.4.2007. ZO se seznámilo s touto smlouvou a s dodatkem ke 
Smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Viz Přílohy č.7,8 
 Hlasování: pro. 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s podpisem Kupní smlouvy a s podpise Dodatku č. 1 ke Smlouvě o 
budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 19.4.2007. (viz přílohy 7,8) 
 
Bod 7. Různé 
Starostka obce oznámila zastupitelům nástup nové administrativní síly (od října 2007) na OÚ.  
 
Starostka informovala o vzniku článku v bulvárním deníku AHA Rozhovor a informace 
starostky, poskytnuté redaktorovi,  byly zcela jiné, než v článku vytištěném v novinách. 
V článku byly informace překroucené či zcela smyšlené. Byly použity fotografie plánované 
výstavby firmy Benuga zcela v rozporu s dohodu starostky a redaktora. 
 
Starostka informovala o probíhajících jednáních se SUS (Správa a údržba silnic) a 
Středočeským krajem o rekonstrukce krajské silnice procházející obcí. 
 
Starostka informovala s návrhem studie na řešení dešťové vody v lokalitě pod Vinořským 
hájem, kde při deštích vzniká pravidelně velké jezero. 
 
ZO diskutovalo ohledně postupu příprav projektů na revitalizaci středu obce, které jsou 
bezpodmínečně nutné pro získání peněz z Fondů EU. Tyto náročné akce nelze jinak 
financovat, pouze na základě grantových a dotačních projektů. 
 
Zastupitelka ing.Červínová vyvolala diskuzi ohledně zlepšení služeb i spolupráce mezi 
nájemcem restaurace Na statku a organizátory společenských akcí z řad zastupitelů obce. ZO 
se touto problematikou bude zabývat na svých dalších jednáních. 
 
Závěr: 
Starostka obce formálně ukončila zasedání ZO ve 22,15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
  Zapsala: ing.Ludmila Červínová    dne: 11.9.2007 
 
   
  Ověřili: 
 

Ing.Veronika Vrecionová  ing.Táňa Panýrová 
 

 
 
 

  
 
 



  
 
  
   
       
 


