Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
9
Datum : 07.12.2006

Zápis: veřejné zasedání zastupitelstva obce Přezletice ze dne 28.11.2006
Přítomni: Ing. V. Vrecionová, E. Fialová, I. Řachová, R. Novotný, Ing. T. Panýrová, Ing. L. Červínová
Řádně omluveni: O. Hanzlíková
ZO je nadpoloviční většinou přítomných zastupitelů usnášeníschopné.
Starostka obce Ing. V. Vrecionová zahájila v 18.00 hodin jednání zastupitelstva obce. Konstatovala, že je
přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva obce Přezletice, veřejné zasedání je usnášeníschopné.
Zapisovatelkou byla schválena členka zastupitelstva Ing. L. Červínová. Za ověřovatelku zápisu byla navržena E.
Fialová. Do návrhové komise byli navženi Ing. Panýrová a R. Novotný. Zastupitelstvo obce schválilo všemi šesti
hlasy složení návrhové komise tak, jak je uvedeno. Konstatuje se, že zastupitelstvo zasedá v počtu šesti členů.
Z jednání zastupitelstva byla řádně omluvena členka ZO pí. O. Hanzlíková.
Na jednání byl navržen níže uvedený program:

Program: 1. Schválení jednacího řádu
2. Schválení smlouvy s advokátní kanceláří
3. Schválení měsíčních odměn členů ZO
4. Úprava rozpočtových položek na rok 2006
5. Pracovní smlouva s panem Syrovátkou
6. Pověření p.Řachové – problémy veřejného osvětlení v obci
7. Zřízení Komise pro správu obce
Bod 1:
Schválení jednacího řádu.
Starostka obce seznámila členy zastupitelstva s novým Jednacím řádem obce Přezletice (viz příloha č.1)
Starostka obce dala hlasovat o schválení výše uvedeného Jednacího řádu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení :Zastupitelstvo obce souhlasí s novým Jednacím řádem obce
Přezletice,který je přílohou č.1 tohoto zápisu.
Bod 2:
Schválení smlouvy s Advokátní kanceláří Pejchal, Nespala a spol., která je přílohou č.2 tohoto zápisu.
Starostka obce seznámila členy zastupitelstva s obsahem předložené smlouvy.
Starostka dala hlasovat o schválení výše citované smlouvy:
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování právní
služby s Advokátní kanceláří Pejchal, Nespala a spol. ze dne 28.11.2006, která je
přílohou č.2 tohoto zápisu.

Bod 3:
Schválení měsíčních odměn členů ZO.
Starostka obce seznámila členy zastupitelstva s návrhem výše měsíčních odměn členů ZO pro neuvolněné členy
ZO ve výši 1.960,-Kč pro každého člena dle nařízení vlády č.37/2003 Sb.
Starostka dala hlasovat o schválení výše měsíčních odměn členů ZO.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem odměn pro neuvolněné členy
ZO ve výši 1.960,- Kč pro každého neuvolněného člena ZO.
Bod 4:
Úprava rozpočtových položek na rok 2006.
Starostka obce předala slovo p. Novotnému, místostarostovi obce, který seznámil členy zastupitelstva
s navrženými změnami rozpočtu obce na rok 2006 v položkovém členění – viz příloha č.3.
Starostka obce dala hlasovat o schválení změn rozpočtu obce na rok 2006.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými změnami rozpočtu obce na
r. 2006 v položkovém členění, které jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Bod 5:
Pracovní smlouva s p.Syrovátkou.
Starostka obce dala zastupitelům na vědomí uzavření pracovní smlouvy s p.Syrovátkou na dobu určitou – viz
příloha č.4.

Usnesení: ZO bere výše uvedenou pracovní smlouvu, která je přílohou č. 4
tohoto zápisu, na vědomí.
Bod 6:
Pověření p.Řachové – problémy veřejného osvětlení v obci.
Starostka obce seznámila členy zastupitelstva s návrhem pověřit členku ZO p.Ilonu Řachovou kontrolou údržby
veřejného osvětlení v rámci celé obce.
Starostka obce dala hlasovat o výše uvedeném návrhu.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s výše uvedeným návrhem a dnem 28.11.2006 pověřuje
členku ZO p.Ilonu Řachovou správou a kontrolou funkčnosti veřejného osvětlení..

Bod 7:
Zřízení Komise pro správu obce.
Starostka obce seznámila členy zastupitelstva s návrhem na zřízení Komise pro správu obce a s návrhem
předsednictví této komise pro členku ZO p.Ilonu Řachovou.
Starostka dala hlasovat o výše uvedeném návrhu zřízení Komise pro správu obce jejího předsednictví.
Pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením Komise pro správu obce a
jejím vedením pověřuje p.Ilonu Řachovou.
Závěr:
Starostka obce p. Ing. Veronika Vrecionová ukončila jednání veřejného zasedání ZO Přezletice v 18.55 hodin.

Zapsal: Ing. Ludmila Červínová

Dne: 28.11.2006

Ověřili: Eva Fialová
Ing.Veronika Vrecionová
Starostka obce

