
 
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo : 10
 Datum : 17.12.2012 
  

  Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.12.2012 
 
Program:   1. Plánovací smlouva (1home s.r.o.) 
                         2. Směrnice o rozlišení časových nákladů 
                         3. Směrnice – aktuální účtový rozvrh 
                         4. Směrnice pro evidence, účtování a odepisování majetku 
                         5. Směrnice k finanční kontrole 
                         6. Směrnice pro inventarizaci majetku 
                         7. Směrnice pro evidence, účtování a oceňování zásob 
                         8. Směrnice upravující oběh účetních dokladů 
                         9. Povolení – VHA (Restaurace Na Náměstí) 
                        10. Smlouva s fy. A.S.A spol.s.r.o. 

 11. Smlouva s fy. Centropol Energy 
                        12. Výstavba MŠ Přezletice 
                        13. Plán investic VH infrastruktury na r.2013 
                        14. Cena vodné, stočné na r.2013 –návrh cen.kalkulace 
                        15. OZV o poplatku za kom.odpad 
                        16. Dodatek  ke smlouvě (ROPID) 
                        17. Dodatek č.6 (PRAGIS a.s.) 
                        18. Svěšení záměru, otevírání obálek (pozemky 683 k.ú.Vinoř) 
                        19. Svěšení záměru , otevírání obálek (p.č.1344/1, 1337/82 
                              k.ú.Vinoř) 
                        20. Svěšení záměru, otevírání obálek p.č.200/44 k.ú.Přezletice      
                        21. Příkaz k inventarizaci 
                        22. Informace – rozhodnutí o výběru nabídky (rekonstrukce 
                              Horní náves, Kaštanová) 
                        23. Nájemní smlouva – pozemek p.č.529/1 k.ú.Přezletice 
   24. Dodatek ke smlouvě o spolupráci – Abbey s.r.o. 
                        25. Různé: dárkové poukazy pro jubilanty 
                                            příspěvek na stravné   
                                             příspěvek spolkům - střelci   

 
Starostka obce zahájila zasedání ZO v  19,05 hod. 
 
Přítomni: Ing. Veronika Vrecionová, Ing. Ludmila Červínová, Petra Kopáčová DiS,                 
Ing. Milan Dvořák, Ing. Cyril Neumann, pí. O. Hanzlíková 
Omluveni:    xxx 
Hosté:   
 
Starostka obce konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo 
je usnášeníschopné.  
 
Navržení členové návrhové komise:   Ing. Červínová, Ing. Neumann 
 
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. L. Kopáčová 



 
Jmenování ověřovatele zápisu: navržen  Ing. Dvořák 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování členů návrhové komise: Ing. Červínová, Ing. Neumann  
 Hlasování: pro: 7  proti. 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování zapisovatele. navržena ing. L. Kopáčová 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Hlasování o navrženém programu: 
Starostka obce požádala ZO o změnu navrženého programu, a to:  
1) vyškrtnutí bodu 2. Dodatek k Plánovací smlouvě (Nohavice I.) z důvodu nedodání 
stanoviska protistrany; a 
2) o úpravu názvu bodu č. 13 na „Plán investic VH infrastruktury na r. 2013“ (pouze oprava 
tiskové chyby); 
3) opravu v bodě č. 20 – správné číslo parc. je 200/44 (oprava tiskové chyby – nesprávně 
uvedeno 200/14); 
4) o rozdělení bodu 11. Smlouva s firmou A.S.A. s.r.o. a firmou Centropol Energy, a to 
z důvodu, že se jedná o 2 samostatné smlouvy a je vhodné hlasovat o každé smlouvě 
samostatně; a  
5) sloučení bodu 22. Cena svozu TDO pro r. 2013 s bodem 15. OZV o poplatku za komunální 
odpad; a 
6) o zařazení nového bodu – projednání Dodatku k Rámcové smlouvě o spolupráci s firmou 
Abbey s.r.o..  
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí se navrženou úpravou programu s tím,  že ostatní body budou 
adekvátně přečíslovány.  
Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí se navrženou úpravou programu s tím,  že ostatní body budou 
adekvátně přečíslovány.  
 
Bod 1. Plánovací smlouva (1home s.r.o.) 
Návrhová komise předložila ZO k projednání definitivní znění Plánovací smlouvy firmy 
1home s.r.o., týkající se výstavby v obci a upravující práva a povinnosti obou zúčastněných 
stran. Podpisem smlouvy byla starostka obce pověřena již na zasedání dne 9.července, ale 
vzhledem k tomu, že bylo potřeba jednotlivé body smlouvy důkladně zkonzultovat 
s právníkem obce, bylo definitivní znění předloženo na dnešním zasedání. 
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku obce k podpisu Plánovací smlouvy s firmou 1home 
s.r.o. v předloženém znění. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce k podpisu Plánovací smlouvy s firmou 1home s.r.o. 
v předloženém znění. (příloha č.1) 
 
Bod 2. Směrnice o rozlišení časových nákladů 
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 1/2012 o rozlišení časových nákladů a 
pověřuje starostku obce k jejímu vydání.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 1/2012 o rozlišení časových nákladů a pověřuje 
starostku obce k jejímu vydání. (příloha č.2) 
 
 



 
Bod 3. Směrnice – aktuální účtový rozvrh  
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 2/2012 o aktuálním účtovém rozvrhu a 
pověřuje starostku obce k jejímu vydání.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 2/2012 o aktuálním účtovém rozvrhu a 
pověřuje starostku obce k jejímu vydání.  (příloha č.3) 
 
Bod 4. Směrnice pro evidenci, účtování a odepisování majetku 
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 3/2012 o evidenci, účtování a odepisování 
majetku a pověřuje starostku obce k jejímu vydání.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 3/2012 o evidenci, účtování a odepisování 
majetku a pověřuje starostku obce k jejímu vydání. (příloha č.4) 
 
Bod 5. Směrnice k finanční kontrole 
Návrh usnesení:  ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 4/2012 k finanční kontrole a pověřuje 
starostku obce k jejímu vydání.  
  Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 4/2012 k finanční kontrole a pověřuje starostku 
obce k jejímu vydání.  (příloha č.5) 
 
Bod 6. Směrnice pro inventarizaci majetku 
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 5/2012 pro inventarizaci majetku a 
pověřuje starostku obce k jejímu vydání.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 5/2012 pro inventarizaci majetku a pověřuje 
starostku obce k jejímu vydání.  (příloha č.6) 
 
Bod 7. Směrnice pro evidenci, účtování a oceňování zásob    
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 6/2012 pro evidenci, účtování a oceňování 
zásob a pověřuje starostku obce k jejímu vydání.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 6/2012 pro evidenci, účtování a oceňování 
zásob a pověřuje starostku obce k jejímu vydání. (příloha č.7) 
 
Bod 8. Směrnice upravující oběh účetních dokladů 
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 7/2012, upravující oběh účetních dokladů 
a pověřuje starostku obce k jejímu vydání.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO rozhodlo o vydání Směrnice č. 7/2012, upravující oběh účetních dokladů a 
pověřuje starostku obce k jejímu vydání. (příloha č.8) 
 
Bod 9. Povolení VHA (Hostinec Na Náměstí) 
ZO projednalo žádost firmy MPM FOR a.s. o povolení provozu VHA v Hostinci „Na 
Náměstí“ pro I. pololetí r. 2013.  
Návrh usnesení: ZO souhlasí s povolením provozu VHA v Hostinci „Na Náměstí“ pro I. 
pololetí r. 2013 a pověřuje starostku k vydání rozhodnutí o povolení provozu VHA od 
1.1.2013 do 30.06.2013 vč.. 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0 



Usnesení: ZO souhlasí s povolením provozu VHA v Hostinci „Na Náměstí“ pro I. pololetí          
r. 2013 a pověřuje starostku k vydání rozhodnutí o povolení provozu VHA od 1.1.2013 do 
30.06.2013 vč.. (příloha č.9) 
 
Bod 10. Smlouva s firmou A.S.A. spol. s r.o.  
Návrhová komise předložila ZO k projednání smlouvu s firmou A.S.A. s.r.o., týkající se 
svozu odpadu v obci pro r. 2013.  
Návrh usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou A.S.A. spol. s r.o. a pověřuje 
starostku obce k jejímu podpisu. 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou A.S.A. spol. s r.o. a pověřuje starostku 
obce k jejímu podpisu. (příloha č.10) 
 
Bod 11. Smlouva s firmou Centropol Energy 
Návrhová komise předložila ZO k projednání smlouvu s firmou Centropol Energy týkající se 
dodávek elektrické energie pro obec pro r. 2013. Úspora pro osvětlení obce a obecních budov 
bude cca 20% ročně, tj. cca 100 tis. Kč ročně. 
Návrh usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Centropol Energy a pověřuje 
starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Centropol Energy a pověřuje starostku 
obce k jejímu podpisu.  (příloha č.11) 
 
Bod 12.  Výstavba MŠ Přezletice 
Starostka obce předložila ZO nabídku firmy Benuga na pronájem pozemku pro výstavbu MŠ 
na pozemku parc.č. 255/2. Veškeré kroky v této oblasti jsou konzultovány s právníkem obce. 
Výstavba by měla být zabezpečena společností Benuga s.r.o.. V souvislosti s tím je nutné 
zahájit přípravy dalších souvisejících smluvních dokumentů – tj. budoucí kupní smlouvy a 
smlouvy o spolupráci. 
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku obce přípravou Nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 
255/2, k.ú. Přezletice, Budoucí kupní smlouvy na objekt MŠ a Smlouvy o spolupráci. 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce přípravou Nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 255/2, 
k.ú. Přezletice, Budoucí kupní smlouvy na objekt MŠ a Smlouvy o spolupráci. (příloha č.12) 
  
Bod 13. Plán investic VH infrastruktury pro r. 2013 
Místostarostka předložila ZO Návrh plánu investic a obnovy na rok 2013, zpracovaný 
provozovatelem vodovodu a kanalizace v obci VHS Benešov v souladu s Koncesní smlouvou. 
Plán se týká ulic Pod Hájem a U Bažantnice, kde je potřeba upravit stávající stav kanalizace, 
aby nedocházelo k dalším nátokům balastních vod. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s předloženým Návrhem plánu investic na rok 2013 a schvaluje 
Plán investic a obnovy pro rok 2013. 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s předloženým Návrhem plánu investic na rok 2013 a schvaluje Plán 
investic a obnovy pro rok 2013. (příloha č.13) 
 
Bod 14. Ceny vodného a stočného pro r. 2013 – návrh cenové kalkulace 
Místostarostka obce seznámila ZO s cenovou kalkulací společnosti VHS Benešov – ceny vodného 
a stočného pro r. 2013, vycházející z platné Koncesní smlouvy, resp. modelu výpočtu ceny na 
jednotlivé roky. Cenová kalkulace předpokládá na rok 2013:  38,69 Kč/m3 za stočné (2012 bylo 
36,79 Kč), 24,88 Kč/m3 za vodné (v 2012 bylo 27,71 Kč) bez DPH. 



Návrh usnesení: ZO souhlasí s navrženou cenovou kalkulací vodného a stočného pro r. 2013 a 
stanovuje cenu dle návrhu, tj. cena stočného (1 m3) činí 38,69 Kč bez DPH, cena vodného (1 m3) 
činí 24,88 Kč bez DPH. 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0  
Usnesení: ZO souhlasí s navrženou cenovou kalkulací vodného a stočného pro r. 2013 a 
stanovuje cenu dle návrhu, tj. cena stočného (1 m3) činí 38,69 Kč bez DPH, cena vodného (1 m3) 
činí 24,88 Kč bez DPH. (příloha č.14) 
 
Bod 15. OZV o poplatku za komunální odpad 
Místostarostka obce předložila ZO OZV č.4/2012 o poplatku za komunální odpad, která se 
každoročně upravuje s ohledem na cenu za svoz KO. Na základě elektronické aukce je cena 
včetně DPH pro rok 2013 pro jednotlivé nádoby nižší nebo na stejné úrovni jako v letošním roce. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 o poplatku za  
komunální odpad. ZO pověřuje starostku a místostarostku obce k jejímu vydání.  

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0  
Usnesení: ZO souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012 o poplatku za komunální 
odpad. ZO pověřuje starostku a místostarostku obce k jejímu vydání.  (příloha č.15) 
 
Bod 16. Dodatek ke smlouvě (ROPID) 
Návrhová komise předložila ZO k projednání dodatek ke smlouvě s firmou ROPID 
(zabezpečení dopravní obslužnosti v obci). Úprava se týká rozšíření (prodloužení) trasy linky 
č. 302 na území obce. Za prodloužený úsek je požadována téměř shodná částka jako za 
současný provoz (tj. dosud činí měsíční příspěvek cca 20 tis. Kč, nově požadováno navýšení o 
15 tis. Kč). Tato cena je pro obec nepřijatelná, v zájmu zachování bezproblémového provozu 
však v tuto chvíli není možné postupovat jinak. Starostka obce ZO informovala, že v průběhu 
ledna 2013 proběhne jednání s firmou ROPID a s dopravcem p. Štěpánkem, za účelem úpravy 
požadované ceny. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě s firmou ROPID a pověřuje 
starostku obce k jeho podpisu. ZO pověřuje starostku obce k jednání s firmou ROPID a 
s firmou Jaroslav Štěpánek za účelem snížení stanovené ceny. 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0  
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě s firmou ROPID a pověřuje 
starostku obce k jeho podpisu. ZO pověřuje starostku obce k jednání s firmou ROPID a 
s firmou Jaroslav Štěpánek za účelem snížení stanovené ceny. (příloha č.16) 
 
Bod 17. Dodatek č. 6 (Pragis a.s.) 
Návrhová komise předložila ZO k projednání Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo, uzavřené v r. 2008 
s firmou Pragis a.s. Smlouva se týkala rekonstrukce ulice Zahradní a dodatkem se mění termín 
ukončení díla, a to z následujícího důvodu: některé stavební prvky v ulici nebyly ještě provedeny 
(úpravy parkovacích a zelených ploch včetně odvodnění apod.), obec opět bezvýsledně žádala o 
dotaci na dokončení ulice. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti obec bude i nadále hledat další 
možné dotační tituly.  
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo PG-127/2008 a 
pověřuje starostku obce k jeho podpisu.  

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0  
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo PG-127/2008 a pověřuje 
starostku obce k jeho podpisu.  (příloha č. 17) 
 
Bod 18. Svěšení záměru, otevírání obálek (pozemek parc.č. 683, k.ú. Vinoř) 
Starostka obce informovala ZO, že byl z úřední desky svěšen záměr na pronájem pozemku 
parc.č. 683 v k.ú. Vinoř. V řádné lhůtě byla předložena 1 nabídka a starostka se souhlasem 
ZO přistoupila k otevření obálky. ZO zkonstatovalo, že nabídka obsahuje požadované 
náležitosti. Nabídku předložilo Muzeum hl. města Prahy. Nabízená cena za 1 m2 činí 91,- Kč, 



tj. celkem 38.940,- Kč ročně. Cena odpovídá cenám obvyklým v dané lokalitě, typu pozemku 
a ceně za již pronajímaný pozemek Muzeu hl.m. Prahy. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s předloženou nabídkou Muzea hlavního města Prahy a pověřuje 
starostku obce k přípravě nájemní smlouvy.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s předloženou nabídkou Muzea hlavního města Prahy a pověřuje 
starostku obce k přípravě nájemní smlouvy. (příloha č.18) 
 
Bod 19. Svěšení záměru, otevírání obálek (pozemek parc.č. 1344/1, 1337/82 k.ú. Vinoř) 
Starostka obce informovala ZO, že byl z úřední desky svěšen záměr na prodej pozemku 
parc.č. 683 v k.ú. Vinoř. V řádné lhůtě byla předložena na každý z pozemků vždy 1 nabídka a 
starostka se souhlasem ZO přistoupila k otevření obálek.  
a) parc.č. 1344/1 – nabídka předložena firmou Moravská stavební – INVEST a.s.. ZO 
zkonstatovalo, že nabídka obsahuje požadované náležitosti. Nabízená cena za 1 m2 činí 
3.005,- Kč, tj. celkem 141.235,- Kč. Cena odpovídá cenám obvyklým v dané lokalitě a typu 
pozemku. 
b) parc.č. 1337/82 – nabídka předložena firmou Moravská stavební – INVEST a.s.. ZO 
zkonstatovalo, že nabídka obsahuje požadované náležitosti. Nabízená cena za 1 m2 činí 
3.006,- Kč, tj. celkem 2.059.110,- Kč. Cena odpovídá cenám obvyklým v dané lokalitě a typu 
pozemku. 
 Návrh usnesení: ZO souhlasí s předloženou nabídkou firmy Moravská stavební – INVEST 
a.s. a pověřuje starostku obce k přípravě kupní smlouvy (kupních smluv).  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s předloženou nabídkou firmy Moravská stavební – INVEST a.s. a 
pověřuje starostku obce k přípravě kupní smlouvy (kupních smluv).  příloha  č. 19 A,B 
 
Bod 20. Svěšení záměru, otevírání obálek (pozemek parc.č. 200/44, k.ú. Přezletice) 
Starostka obce informovala ZO, že byl z úřední desky svěšen záměr na pronájem pozemku 
parc.č. 200/44 v k.ú. Přezletice. V řádné lhůtě byla předložena 1 nabídka a starostka se 
souhlasem ZO přistoupila k otevření obálky. ZO zkonstatovalo, že nabídka obsahuje 
požadované náležitosti. Nabízená cena pronájem činí 1.000,- Kč ročně. Pozemek bude využit 
k výstavbě inženýrských sítí a komunikace v rámci připravované výstavby obytné lokality 
Nohavice. Cena odpovídá cenám obvyklým pro tento typ pozemku a záměru využití. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s předloženou nabídkou firmy Moravská stavební – INVEST 
a.s. a pověřuje starostku obce k přípravě nájemní smlouvy.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s předloženou nabídkou firmy Moravská stavební – INVEST a.s. a 
pověřuje starostku obce k přípravě nájemní smlouvy. ( příloha č.20) 
 
Bod 21. Příkaz k inventarizaci 
Starostka obce informovala o nutnosti provedení pravidelné řádné roční inventarizace. 
S ohledem na předpokládaný časový rozvrh (prezidentské volby, pravidelná roční aktualizace 
účetních systémů apod.) a s ohledem na existenci příspěvkové organizace je navrhovaný 
nejzazší termín pro ukončení inventarizace 15.3.2013.  
Návrh usnesení: Starostka obce tímto vydává příkaz k řádné roční inventarizaci a pověřuje 
k zajištění inventarizace finanční výbor a jím určenou inventarizační komisi. Inventarizace 
bude provedena do max. 15.3.2013. 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: Starostka obce tímto vydává příkaz k řádné roční inventarizaci a pověřuje 
k zajištění inventarizace finanční výbor a jím určenou inventarizační komisi. Inventarizace 
bude provedena do max. 15.3.2013. 
 



 
 
 
Bod 22. Informace – rozhodnutí o výběru nabídky (rekonstrukce ul. Horní náves a 
Kaštanová) 
Místostarostka obce informovala o skončeném výběrovém řízení na zhotovitele rekonstrukce 
ulice Kaštanové - Horní náves; vítěznou nabídku předložila firma Strabag. Realizace výstavby 
je závislá na finančních zdrojích. Zatím by bylo vhodné připravit smlouvu o dílo.  
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku obce přípravou smlouvy o dílo s vítězem soutěže 
firmou Strabag.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce přípravou smlouvy o dílo s vítězem soutěže firmou 
Strabag.  
 
Bod 23. Nájemní smlouva – část parc.č. 529/1, k.ú. Přezletice 
Návrhová komise předložila ZO k projednání připravenou nájemní smlouvu na část parc.č. 
529/1, k.ú. Přezletice (ul. Krátká). Znění smlouvy bylo projednáno s vybraným nájemníkem. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část parc.č. 529/1, k.ú. 
Přezletice (ul. Krátká) s pí. Kábelovou a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část parc.č. 529/1, k.ú. Přezletice (ul. 
Krátká) s pí. Kábelovou a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. (příloha č.21) 
 
Bod 24. Dodatek k Rámcové smlouvě o spolupráci – fy. Abbey s.r.o. 
Návrhová komise předložila ZO k projednání Dodatek k rámcové smlouvě o spolupráci 
s firmou Abbey s.r.o.. Společnost má zájem o výstavbu v obci, rámcová smlouva upravuje 
základní podmínky spolupráce a spoluúčasti investora. Vzhledem k oddálení plánované 
výstavby je nutné smlouvu prodloužit, a to zatím do konce r. 2014.  
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku k Rámcové smlouvě o spolupráci s firmou 
Abbey s.r.o. a pověřuje starostku obce k jeho podpisu. 

 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku k Rámcové smlouvě o spolupráci s firmou 
Abbey s.r.o. a pověřuje starostku obce k jeho podpisu. (příloha č.22) 
 
Bod 25. Různé 
1) Dárkové poukazy pro jubilanty v r. 2013  
Zastupitelka obce pí. Hanzlíková požádala ZO o projednání poskytování dárkových poukazů pro 
jubilanty pro r. 2013. Navrhla zachování výše poukazu (tj. 500,- Kč) a poskytování za stejných 
podmínek jako v r. 2012.  
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o poskytování dárkových poukazů pro jubilanty v r. 2013, a to ve 
výši 500,- Kč, za stejných podmínek jako v r. 2012. Dárkové poukazy pro r. 2013 budou 
uplatnitelné v následujících provozovnách: Potraviny Na Statku, Restaurace Na Statku a prodejna 
KU-Ž-EL.  

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0  
Usnesení: ZO rozhodlo o poskytování dárkových poukazů pro jubilanty v r. 2013, a to ve výši 
500,- Kč, za stejných podmínek jako v r. 2012. Dárkové poukazy pro r. 2013 budou uplatnitelné 
v následujících provozovnách: Potraviny Na Statku, Restaurace Na Statku a prodejna KU-Ž-EL.  
 
2) Příspěvek na stravné r. 2013  
Zastupitelka obce pí. Hanzlíková předložila ZO k projednání návrh na poskytování příspěvku na 
stravné seniorům a zaměstnancům OÚ pro r. 2013. Navrhováno je zachování výše poukázek na 
stravné v dosavadní výši 55,- Kč, příspěvek obce zůstává zachován beze změn.  



Návrh usnesení: ZO rozhodlo o poskytování příspěvku na stravné pro seniory s trvalým pobytem 
v obci a pro zaměstnance obce ve výši 25,- Kč ke každé poukázce na stravné. Hodnota poukázky 
zůstává ve výši 55,- Kč, prodejní cena je 30,- Kč za 1 poukázku. Poukázky na stravné jsou 
uplatnitelné v Restauraci Na Statku a v jídelně p. Dvořáka ve Vinoři.  

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0  
Usnesení: ZO rozhodlo o poskytování příspěvku na stravné pro seniory s trvalým pobytem v obci 
a pro zaměstnance obce ve výši 25,- Kč ke každé poukázce na stravné. Hodnota poukázky zůstává 
ve výši 55,- Kč, prodejní cena je 30,- Kč za 1 poukázku. Poukázky na stravné jsou uplatnitelné v 
Restauraci Na Statku a v jídelně p. Dvořáka ve Vinoři.  
 
3) příspěvek spolkům – střelci 
Místostarostka obce předložila ZO k projednání návrh na poskytnutí ročního příspěvku 
spolkům, konkr. sportovnímu spolku střelců, a to ve výši 20.000,- Kč. Tyto příspěvky byly 
obcí v minulosti vždy bez problémů poskytovány, střelecký oddíl má stabilně velmi dobré 
výsledky a obec velmi dobře reprezentuje. Navržená výše příspěvku pro r. 2013 je 20 000,- 
Kč. Prostředky budou čerpány dle požadavků a potřeb klubu. 
Příspěvky ostatním sportovním oddílům (oddíly malé kopané) mohou být v roce 2013 
poskytnuty opět na základě žádosti např. na startovné. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku pro r. 2013 sportovnímu spolku střelců 
ve výši 20.000,- Kč. 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0  
Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku pro r. 2013 sportovnímu spolku střelců ve 
výši 20.000,- Kč. 
 
Diskuze (podněty a připomínky hostů): 

- jak bude obec postupovat, aby zůstala zachována stávající dopravní obslužnost (tj. 
četnost autobusových spojů) a přitom nedocházelo k nárůstu ceny za dopravní 
obslužnost – viz bod 16 

- jak bude řešena oprava ul. Kaštanová, aby zůstal průjezd pro vozy, směřujících do 
provozoven – OÚ si je vědom, že jsou zde umístěny provozovny, konkrétní řešení 
dopravy však není aktuální 

- pochvala pracovníkům technických služeb OÚ za zvládnutí kalamitní situace (sněhová 
kalamita, ledovka) + dotaz, zda by nebylo vhodné zakoupit sypač – OÚ děkuje, předá 
pochvalu příslušným zaměstnancům a zakoupení sypače bude zvažovat dle konkrétní 
situace.  

- možnost vydání vyhlášky o zákazu podomního prodeje – paní místostarostka zkusí 
zjistit podrobnosti, možnosti výjimek a možnosti vymáhání 

 
Starostka obce ukončila zasedání ZO ve 20,10 hod. 
 

Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen. 
 

 
 
 
 Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová Dne : 17.12.2012 
 
 Ověřili : Ing.Milan Dvořák    
                                 Ing.Veronika Vrecionová 
                                 starosta obce    
       



       
 


