Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
9
Datum : 30.09.2013

Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.9.2013
Program:
1. Výsledek poptávkového řízení MŠ – oprava ul. Kaštanová (panely)
2. Kupní smlouva – parc.č. st. 610 v k.ú. Přezletice (poz. trafost. MŠ)
3. Výpověď dopravci – Jar. Štěpánek
4. Různé
Diskuze
Starostka obce zahájila zasedání ZO v 18,05 hod.
Přítomni: 4 zastupitelé
Omluveni: 3 zastupitelé (pracovní důvody)
Hosté
Starostka obce konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Navržení členové návrhové komise:

Ing. Červínová, P. Zajícová DiS.

Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. L. Kopáčová
Jmenování členů návrhové komise: Ing. Červínová, P. Zajícová DiS.
Hlasování:
pro: 4
proti. 0
zdrželo se: 0
Jmenování zapisovatele. navržena ing. L. Kopáčová
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdrželo se: 0
Ověřovatelé zápisu: O. Hanzlíková, Ing. Červínová
Hlasování o navrženém programu:
Starostka obce požádala ZO o provedení následujících změn v programu (zařazení nových
bodů), a to:
1) Kupní smlouva na parc.st.č. 610 v k.ú. Přezletice (trafostanice MŠ);
2) Výpověď stávajícímu dopravci (BUS 302) – Jar. Štěpánek.
Důvodem pro zařazení všech bodů jsou nové skutečnosti. Navrženo bylo hlasování o
zařazení všech bodů „an blok“.
Přítomní hosté žádné připomínky nevznesli, a proto přistoupilo ZO k hlasování.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání ZO. Body budou
adekvátně přečíslovány.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání ZO. Body budou adekvátně
přečíslovány.

1) Výsledky poptávkového řízení – opr.ul. Kaštanová (panely)
Místostarostka obce informovala ZO o výsledcích poptávkového řízení na úpravu parkoviště
v ul. Kaštanové (prostor před novou MŠ). Dodány byly 3 nabídky, z nichž nejvýhodnější (po
stránce finanční i časové) byla nabídka firmy DEFSTAV s.r.o. Nabídky byly předloženy
27.9.2013 a vzhledem k termínu otevření MŠ byly dne 30.9.2013 zahájeny práce.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výsledky poptávkového řízení a souhlasí se zadáním
zakázky firmě DEFSTAV s.r.o.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí výsledky poptávkového řízení a souhlasí se zadáním zakázky
firmě DEFSTAV s.r.o.
2) Kupní smlouva – pozemek parc.č. st. 610 v k.ú. Přezletice
Místostarostka obce informovala ZO o zájmu společnosti ČEZ, zastoupenou společností
ELEKTROŠTIKA s.r.o. o odkoupení pozemku parc.č. st. 610 v k.ú. Přezletice. Jedná se o
pozemek pod trafostanicí u nové MŠ v Přezleticích. Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na
úřední desce a v zákonném termínu byl svěšen.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy IV-12-6011410/KS/01
„Přezletice, kVN, TS, SR 255/2 MŠ“.
Záměr Prodávajícího prodat Pozemek podle čl. I odstavec této smlouvy byl v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejněn vyvěšením na úřední
desce obecního úřadu obce Přezletice od 12.9.2013 do 30.9.2013.
Zastupitelstvo obce Přezletice schválilo uzavření této kupní smlouvy, jakož i prodej Pozemku
podle čl. I odst. 1 této smlouvy v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona o obcích svým
usnesením č. 2 ze dne 30.9.2013.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO pověřuje starostku podpisem Kupní smlouvy IV-12-6011410/KS/01
„Přezletice, kVN, TS, SR 255/2 MŠ“. (příloha č.1)
Záměr Prodávajícího prodat Pozemek podle čl. I odstavec této smlouvy byl v souladu
s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejněn vyvěšením na úřední
desce obecního úřadu obce Přezletice od 12.9.2013 do 30.9.2013.
Zastupitelstvo obce Přezletice schválilo uzavření této kupní smlouvy, jakož i prodej Pozemku
podle čl. I odst. 1 této smlouvy v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona o obcích svým
usnesením č. 2 ze dne 30.9.2013.
3) Výpověď smlouvy s autobusovým dopravcem – Jar. Štěpánek
Starostka obce informovala ZO o tom, že v souvislosti s uzavřením nové Smlouvy o
veřejných službách v přepravě cestujících (viz zasedání ZO ze dne 23.9.2013) je nezbytné
vypovědět smlouvu s autodopravcem (Jar. Štěpánek).
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku obce podáním výpovědi stávajícímu autodopravci –
spol. Jaroslav Štěpánek.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení ZO pověřuje starostku obce podáním výpovědi stávajícímu autodopravci – spol.
Jaroslav Štěpánek.
4) Různé
xxx

Diskuze, dotazy, poznámky a připomínky hostů
Starostka obce ukončila zasedání ZO v 18,15 hod.
Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen.
Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová
Ověřily : O. Hanzlíková. Ing. Červínová

Dne : 30.9.2013

