Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
3
Datum : 18.03.2011

Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva ze dne 18.03.2011
Program:
1. Výběr společnosti – zajištění Koncesního výběrového řízení na
provozovatele vodohospodářské infrastruktury; uzavření Mandátní
smlouvy
2. Žádost o bezúplatný převod pozemků z majetku státu – parc. č. 1337/98
v k.ú. Vinoř
3. Žádost o bezúplatný převod pozemků z majetku státu – parc. č. 531/5
v k.ú. Přezletice
4. Smlouva o poskytování právní pomoci
Přítomni: Ing. Veronika Vrecionová, Ing.Ludmila Červínová, Ing. Milan Dvořák, Ing. Cyril
Neumann, P. Kopáčová DiS., pí. O. Hanzlíková
Omluveni: Ing. Panýrová
Navržení členové návrhové komise: Ing. Červínová, Ing. Dvořák
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. Kopáčová
Jmenování ověřovatele zápisu: navržen Ing. Neumann
Hlasování:
pro: 6 proti: 0
zdrželo se: 0
Jmenování členů návrhové komise: navrženy Ing. Červínová, Ing. Dvořák
Hlasování:
pro: 6
proti. 0
zdrželo se: 0
Jmenování zapisovatele. navržena ing. L. Kopáčová
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Hlasování o navrženém programu:
Hlasování:
pro: 6
proti: 0

zdrželo se: 0

Starostka obce zahájila zasedání ZO v 11,00 hod.

Bod 1. Výběr společnosti pro zajištění Koncesního výběrového řízení na provozovatele
vodohospodářské infrastruktury v obci
Návrh usnesení: Místostarostka obce seznámila ZO s návrhem pracovní komise pro předvýběr
společností, zajišťujících koncesní výběrová řízení. Po posouzení předložených nabídek došla
komise k rozhodnutí doporučit ZO pro zabezpečení Koncesního výběrového řízení firmu
VRV a.s. (viz Příloha 1).
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s doporučením pracovní komise. ZO souhlasí s uzavřením Mandátní
smlouvy s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.. ZO pověřuje starostku obce k
podpisu Mandátní smlouvy.

Bod 2. Žádost o bezúplatný převod pozemku z majetku státu – parc. č. 1337/98, k.ú.
Vinoř
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s připravenou žádostí o bezúplatný převod
pozemku parc. č. 1337/98 v k.ú. Vinoř z majetku státu do vlastnictví obce. Tento pozemek
vznikl novým zaměřováním, jedná se o malý trojúhelník ( 8 m2), těsně přiléhající k místní
komunikaci (parc. č. 1349), která je ve vlastnictví obce. Pozemek je vyžadován mj. z důvodu
narovnání právních vztahů a za účelem lepší údržby komunikace a jejího okolí.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1337/98, k.ú.
Vinoř, z majetku státu. ZO pověřuje starostku obce k zabezpečení všech právních kroků pro
získání uvedeného pozemku.
Bod 3. Žádost o bezúplatný převod pozemku z majetku státu – parc. č. 531/5, k.ú.
Přezletice
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s připravenou žádostí o bezúplatný převod
pozemku parc. č. 531/5 v k.ú. Přezletice, z majetku státu do vlastnictví obce. Jedná se o další
část bezejmenné vodoteče, oddělující starou část obce od nově vznikající výstavby firmy
Benuga. Obec má připraven projekt na rekultivaci tohoto vodního toku a vybudování klidové
zóny. Za tímto účelem je nutné, aby pozemky byly ve vlastnictví obce.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 531/5, k.ú.
Přezletice, z majetku státu. ZO pověřuje starostku obce k zabezpečení všech právních kroků
pro získání uvedeného pozemku.
Bod 4. Uzavření Smlouvy o poskytování právní pomoci – JUDr. Strýček
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s připravenou smlouvou o poskytování právní
pomoci s JUDr. Dušanem Strýčkem. Obec dosud v právních záležitostech využívala pouze
společnost AK Pejchal, Nespala a spol. s r.o., která je však v posledním období poměrně
vytížená a drobnější právní záležitosti řeší pomaleji. Zároveň obec dostala nabídku na
spolupráci s JUDr. Dušanem Strýčkem. Starostka obce navrhla ZO uzavřít s JUDr. Strýčkem
Smlouvu o poskytování právní pomoci s tím, že zároveň zůstane v platnosti i spolupráce s AK
Pejchal, Nespala a spol. V obou případech právního zastoupení se jedná o zakázkovou
činnost, tj. obec se nezavazuje ke stabilním paušálním poplatkům. Využití více právníků se v
současnosti jeví jako velmi vhodné.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o právní pomoci s JUDr. Dušanem Strýčkem a
pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. (příloha č.2)
Starostka obce ukončila zasedání ZO ve 12,05 hod.

Zapsal :Ing.Kopáčová Ladislava

Dne : 18.03.2011

Ověřili : Ing.Veronika Vrecionová
starosta obce

ing.Cyril Neumann

