Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 7
Datum: 30. 11. 2017

Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30. 11. 2017
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Zhotovení propoj Ctěnická, vodovod Jilmová, šoupě Spojovací
Závěr dílčího přezkoumání hospodaření
Zpráva finančního výboru
Dodatek smlouvy o spolupráci Obadi
Smlouva o výpůjčce ČOV Obadi
Dárkové poukazy (jubilanti), příspěvek na stravné r. 2018
Poplatek za psy 2018
Stanovení závazných ukazatelů hospodaření MŠ Přezletice, rozpočet
Schválení přijetí daru
Rozpočtový výhled 2019-2020
Rozpočet obce 2018
Rozpočtová opatření menšího rozsahu pravomoc starosty
Rozpočtová opatření do konce roku 2017
Příkaz starosty k provedení inventarizace a plán inventarizace za rok 2017, sestavení
inventarizační komise
Ceny svozu odpadů od 1. 1. 2018
Plánovací smlouva 3x RD Pod Hřebenem
Plánovací smlouva Defian House s.r.o. (výstavba souboru RD)
Dodatek smlouvy obchod
Dodatek č. 1 břemeno RWE
Příspěvek cvičitelce
Odměny zastupitelů od 1. 1. 2018
Zveřejňování smluv a podkladů zasedání
Rozpočtové opatření 4/2017
Smlouva Dotace opravy komunikací
Kupní smlouva na pozemek parc. č. 953/10 v k.ú. Vinoř
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem Kombul House s.r.o.
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem Moravská stavební – INVEST, a.s.
Výběr dodavatele radarů
Různé, diskuze

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18:37 hod.
Přítomní zastupitelé: Tomáš Říha - starosta, Rudolf Novotný - místostarosta, Jan Macourek,
Ing. Arch. Břetislav Lukeš, František Hucek
Nepřítomni: Petra Zajícová, DiS. - neomluvena
Hosté: Ing. Petr Krupanský

Starosta obce konstatoval, že je přítomen nadpoloviční počet zastupitelů a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Místo sedmého zastupitele zůstává neobsazeno, vzhledem k tomu, že se zbylí
náhradníci kandidátky ODS vzdali mandátu zastupitele či náhradníka.
Starosta obce požádal ZO o návrhy na návrhovou komisi a na zapisovatele a ověřovatele zápisu.
•

Zapisovatelem zápisu byla navržena: Barbora Meluzínová
Navrhovaný zapisovatel souhlasí.
Hlasování
pro:
5
proti: zdržel se:
Jmenování zapisovatele: Barbora Meluzínová

-

•

Navržený člen návrhové komise: J. Macourek
Navrhovaný člen návrhové komise souhlasí.
Hlasování
pro:
5
proti: zdržel se: Jmenování člena návrhové komise: J. Macourek

•

Ověřovateli zápisu byli navrženi: T. Říha, R. Novotný
Navrhovaní ověřovatelé zápisu souhlasí.
Hlasování
pro:
5
proti: zdržel se:
Jmenování ověřovatelů zápisu: T. Říha, R. Novotný

-

Hlasování o navrženém programu:
Návrhová komise shrnula program zasedání ZO po jednotlivých bodech a starosta obce vyzval přítomné
ZO k případnému doplnění bodů.
Navržené změny programu:
Oprava písařské chyby u bodů 7 a 8, kdy se rok 2017 mění na rok 2018
Změna posloupnosti číslování bodů (č. 11 a 12)
Doplněné body:
Zveřejňování smluv a podkladů zasedání
Rozpočtové opatření 04/2017
Smlouva Dotace opravy komunikací
Kupní smlouva na pozemek 953/10 v k.ú. Vinoř
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem Kombul House s.r.o.
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem Moravská stavební – INVEST, a.s.
Výběr dodavatele radarů
Body budou řádně přečíslovány.
Hlasování
pro:
5

proti:

-

zdržel se: -

Usnesení: ZO souhlasí s navrženým programem zasedání ZO.

Bod 1 – Zhotovení propoj Ctěnická, vodovod Jilmová, šoupě Spojovací
V rámci spuštění provozu ČOV Přezletice bylo vyprojektováno propojení stáv. kanal. Řadu v ul. Ctěnické.
Poptány byly čtyři zainteresované firmy. VHS Benešov (provozovatel kanalizace) Abbey (zhotovitel
přípojek Abbey), Obadi (investor ČOV) a Zepris (stavebník kanalizace Jilmová). Nabídku předložila pouze
firma Zepris.

Pro spuštění ČOV je rovněž nutné vybudovat šoupě v ul. Spojovací. Slouží k přesměrování části obce
z ČOV Vinoř na novou ČOV Přezletice. VHS Benešov není schopna šoupě na stávající systém pod tlakem
osadit, oslovena byla tedy firma Zepris, která šoupě osadí v rámci prací v ul. Jilmové.
V Ul. Jilmové je část vedení vodovodu nestandardně přes pozemky soukr. vlastníka. Je nutné vytvořit
propojení řadu v ulici. Tento zhotoví Zepris v rámci výstavby kanalizace Jilmová.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se: -

Usnesení: ZO souhlasí s navrženým rozpočtem na akci propoj Ctěnická, vodovod Jilmová, šoupě
Spojovací a pověřuje starostu objednáním.

Bod 2 – Závěr dílčího přezkoumání hospodaření
Atlas Audit s.r.o. předložil vedení obce výsledky z průběžného přezkoumání hospodaření účetní
jednotky Obec Přezletice za účetní období 1-6/2017. Jako nápravné opatření auditor doporučuje
schválit do doby schválení rozpočtu na rok 2018 Střednědobý výhled rozpočtu zahrnující minimálně
období 2019 – 2020.
Poznámky, připomínky, podněty: Chyba ve zprávě Atlas Auditu – obec nemá radu, ale zastupitelstvo
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se: -

Usnesení: ZO bere na vědomí závěr z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne 30. 10. 2017. ZO
přijímá toto systémové opatření: Vypracovat a následně schválit střednědobý výhled rozpočtu na
období 2019-2020 a schválit ho do doby schválení rozpočtu na rok 2018. Zodpovědnou osobou je
starosta obce.

Bod 3 – Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru předložil zastupitelstvu obce Zprávu z jednání Finančního výboru 2017. Ve
zprávě je doporučeno, aby se starosta pokusil vyjednat zrušení denních poplatků za služby. Jiná opatření
a nesrovnalosti nebyly zjištěny.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se: -

Usnesení: ZO bere na vědomí obsah zápisu finančního výboru. Pověřuje starostu, na základě bodu č.
4 zápisu, k vyvolání jednání s Českou spořitelnou.

Bod 4 – Dodatek smlouvy o spolupráci Obadi

Návrhová komise předložila ZO k projednání Dodatek č. 2 smlouvy o spolupráci s firmou Obadi, který
řeší zájem obce z důvodu hospodárnosti položit propojovací potrubí pro budoucí intenzifikaci ČOV II. a
III. Etapy biologickou linku ČOV. V rámci I. Etapy nebylo do stavby zahrnuto a vede pod novou
komunikací. Bylo by neefektivní a nelogická při etapizaci tuto komunikaci poškodit.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se: -

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci, uzavřené s firmou Obadi a
pověřuje starostu obce k jeho podpisu.

Bod 5 – Smlouva o výpůjčce ČOV Obadi
Po dobu realizace zkušebního provozu zůstává ČOV Přezletice v majetku investora, který ji poté převede
na obec. Obec je však již ve zkušebním provozu provozovatelem. Je tedy třeba uzavřít smlouvu o
zápůjčce.
Poznámky, připomínky, podněty: Zkušební provoz je 12 měsíců
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se: -

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce ČOV uzavřené s firmou Obadi a pověřuje
starostu jejím podpisem.

Bod 6 – Dárkové poukazy (jubilanti), příspěvek na stravné r. 2018

Navržený systém i výše poskytování příspěvků na stravné, poskytování poukázek a dárkových poukazů
je stejný jako v předchozím roce.
Poznámky, připomínky, podněty: ZO navrhlo zvýšit výši dárkového poukazu z 500,- Kč na 800,-Kč
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se: -

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 jedné poukázky
zůstává ve výší 55,- Kč, prodejní cena je 30,- Kč za jednu poukázku.
ZO rozhodlo o poskytování dárkových poukazů pro jubilanty v roce 2018, a to ve výši
800,- Kč a dále za stejných podmínek jako v roce 2017.
Poukázky a dárkové poukazy pro rok 2018 budou uplatnitelné ve smluvních
provozovnách.

Bod 7 - Poplatky za psy 2018
Navržený poplatek za psy je zachován ve stejné výši jako v předchozím roce (100 Kč za prvního psa a
150 Kč za každého dalšího, důchodci – 70 Kč za prvního psa a 100 Kč za každého dalšího, ZTP jsou od
poplatku osvobozeni, psi z útulku jsou osvobození na 1 rok).
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO schvaluje poplatek za psy stejný jako v roce 2017.

Bod 8 – Stanovení závazných ukazatelů hospodaření MŠ Přezletice, rozpočet
Ředitelka MŠ Přezletice předložila Zastupitelstvu obce ke schválení návrh Rozpočtového výhledu PO MŠ
Přezletice na rok 2019 a 2020 a Rozpočet MŠ Přezletice na rok 2018.
Poznámky, připomínky, podněty: Pro rok 2018 ředitelka MŠ Přezletice po obci požaduje 1.280.000,- Kč
první část 50% splatná do 30. 1. 2018 a druhá část 50% (640.000,- Kč) do 30 .6. 2018.

Hlasování

pro:

4

proti:

-

zdržel se: 1

Usnesení 8.1: ZO schvaluje rozpočtový výhled PO MŠ Přezletice na rok 2019 a 2020.
Usnesení 8.2: ZO schvaluje rozpočet PO MŠ Přezletice na rok 2018.
A pověřuje ředitelku MŠ k vydání vyvěšení a souvisejícím úkonům.

Bod 9 – Schválení přijetí daru
Na základě stávající spolupráce a uzavření Plánovací smlouvy požádala firma Benuga o možnost
darování finanční částky ve výši 400.000,- Kč na podporu obce a její infrastruktury. Návrhová komise
doporučuje ZO dar přijmout.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 400.000,- Kč od firmy Benuga s.r.o..

Bod 10 – Rozpočtový výhled na rok 2019 - 2020
Starosta předložil ZO Návrh Rozpočtového výhledu na rok 2019-2020.
Poznámky, připomínky, podněty:
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočtový výhled na rok 2019-2020 a pověřuje starostu k vydání, vyvěšení
a souvisejícím úkonům.

Bod 11 – Rozpočet obce 2018
Starosta předložil ZO Návrh rozpočtu obce Přezletice na rok 2018. Rozpočet je členěn dle závazných
ukazatelů. V celkové výši 31.810.000,- Kč na straně příjmů i výdajů. Rozdíl v předložených podkladech
ve výši 3.959.000,- Kč bude kryt z úspor obce. Součástí rozpočtu je příjem ze schválené dotace na MŠ a
výdaj splácení úvěru na stavbu MŠ. Rozpočet byl náležitě, v patřičné lhůtě vyvěšen.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2018 a pověřuje starostu k vydání, vyvěšení a
souvisejícím úkonům.

Bod 12 – Rozpočtová opatření menšího rozsahu pravomoc starosty
Stávající systém provádění rozp. Opatření zastupitelstvem v jakékoliv výši je nepraktický. Rozpočet se
může dostat do kolize s rozpočtovou kázní, kdy i malé částky převyšující konkrétní paragraf nemůže
starosta schválit sám, ale musí čekat na jednání zastupitelstva. Je vhodné, částečně dát přímou
pravomoc starostovi, který pak bude na nejbližším zasedání povinnen zastupitele informovat.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO souhlasí s prováděním rozpočtových opatření starostou obce, kde změny na jedné
položce nepřesahují 50.000 Kč na jednu položku paragrafu. Starosta obce seznámí na nejbližším
zasedáním ZO zastupitele s rozpočtovým opatřením. Rozpočtové opatření jsou navrhována ve
struktuře, v jaké byl schválen rozpočet.

Bod 13 – Rozpočtová opatření do konce roku 2017
Pro účely vedení řádného účetnictví obce Přezletice je nutné, aby v mezidobí od posledního
zastupitelstva do konce roku 2017 měl starosta možnost provádět některá rozpočtová opatření, pokud
budou potřeba.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření do konce roku 2017 ve
smyslu provedení změn rozpočtu, které bude nutné zaevidovat do účetnictví roku 2017 a ZO následně
projedná tato opatření na zasedání zastupitelstva obce Přezletice

Bod 14 – Příkaz starosty k provedení inventarizace a plán inventarizace za rok
2017, sestavení inventarizační komise
Starosta obce požádal zastupitele o projednání plánu řádných inventur k 31. 12. 2017. S ohledem na
předpokládaný časový rozvrh je navrhován termín pro ukončení inventarizace a vyhotovení
závěrečných zpráv tak, aby mohly být zastupitelstvem projednány do 28. 2. 2018.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování:

pro:

5

proti:

-

zdržel se: -

Usnesení: ZO souhlasí s provedením inventarizace majetků a závazků obce v r. 2017. A pověřuje
starostu k vydání Příkazu k provedení inventarizace.

Bod 15 – Ceny svozu odpadů od 1. 1. 2018
Návrhová komise předložila zastupitelům návrh cen za svozy odpadů pro rok 2018. Oproti loňským
letům došlo k mírnému navýšení, vzhledem k obecnému nárůstu cen.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO souhlasí s novou výši cen za svoz odpadů pro rok 2018.

Bod 16 – Plánovací smlouva 3x RD Pod Hřebenem
Jedná se o výstavbu nových 3 RD v lokalitě Pod Hřebenem. Návrh Plánovací smlouvy byl podán
soukromými investory – Ing. Michaelem Šulcem, Ing. Petrem Krupanským, PhD. a Mgr. Ivanou
Krupanskou, Ing. Petrem Borovým, PaedDr. Blankou Borovou a Lucií Borovou, DiS.. Z této smlouvy
vyplývá, že investoři vybudují odbočky z hlavního řadu splaškové kanalizace a vodního řadu a na ty
navazující přípojky pro jednotlivé domy. Obec umožní Investorům trvalé a bezplatné funkční připojení
Infrastruktury na stávající sítě technické a dopravní infrastruktury ve vlastnictví Obce, a to za podmínek

Projektové dokumentace. Investoři zaplatí Obci příspěvek 30.000,- Kč za každého ekvivalentního
obyvatele. Návrhová komise doporučuje podepsat tuto Plánovací smlouvu.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Hlasování

pro:

4

proti:

-

zdržel se:

1

Usnesení: ZO pověřuje starostu k podpisu Plánovací smlouvy s Investory - Ing. Michaelem Šulcem,
Ing. Petrem Krupanským, PhD. a Mgr. Ivanou Krupanskou, Ing. Petrem Borovým, PaedDr. Blankou
Borovou a Lucií Borovou, DiS. v předloženém znění.

Bod 17 – Plánovací smlouva Defian House s.r.o. (výstavba souboru RD)
Developerská výstavba 18 rodinných domů v přilehlé oblasti ČOV Přezletice. Součástí smlouvy je
finanční kompenzace ve výši 30.000,- Kč na každého ekvivalentního obyvatel na vyvolané investiční
náklady na straně obce a dalších 15.000,- Kč na intenzifikaci a tím za zhodnocení pozemků.
V rámci smlouvy je též řešeno zajištění práv obce zástavním právem na část pozemku investora
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Hlasování

pro:

4

proti:

-

zdržel se:

1

Usnesení: ZO pověřuje starostu k podpisu Plánovací smlouvy s firmou Defian House s.r.o.
v předloženém znění.

Bod 18 – Dodatek smlouvy obchod
Starosta předložil Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě k projednání.
Vzhledem k počátečním nákladům požádal Nájemce prostor Potravin Na Statku k ponížení výše nájmu
ze 7.000,- Kč na 5.000,- Kč po dobu 6 měsíců. Nájemce se velice osvědčil, proto návrhová komise
doporučuje žádosti vyhovět.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužícího k podnikání
s nájemcem Thiep Nguyen Ngoc a pověřuje starostu podpisem.

Bod 19 – Dodatek č. 1 břemeno RWE
Společnost GasNet, s.r.o. podala Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 36/11/5168. Vzhledem k vedení plynovodu pod obecními pozemky je potřeba zřídit věcná
břemena k pozemkům 200/160.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 se společností Gas Net, s.r.o. a pověřuje starostu
podpisem Dodatku.

Bod 20 – Příspěvek cvičitelce
Návrhová komise požádala ZO o poskytnutí jednorázového příspěvku na rok 2018 cvičitelce pí. Toulcové
na rehabilitační cvičení, které vykonává v budově OU Přezletice, a to v celkové výši 3.000 Kč splatným
ke konci roku 2018.
Pro udělení příspěvku je nutné uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z
rozpočtu obce Přezletice.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na rehabilitační cvičení v celkové výši 3.000 Kč pro
rok 2018 splatný 31. 12. 2018 a zároveň souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Přezletice a pověřuje starostu podpisem.

Bod 21 – Odměny zastupitelů od 1. 1. 2018
Návrhová komise předložila novou výši odměn zastupitelů k projednání, která se mění na základě
Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.. Výše odměn je navrhována v maximální možné výši a s proplácením
komulace jednotlivých funkcí:
• neuvolněný starosta: 30.681,- Kč
• neuvolněný člen zastupitelstva (aktivní zastupitelé): 1.534,- Kč, (neaktivní zastupitel) – Petra
Zajícová, DiS.: 5,- Kč
• předseda výboru zastupitelstva: 3.068,- Kč
• člen Komise pro strategický rozvoj a výstavbu obce – Ing. Arch. Břetislav Lukeš – 2.557,-Kč
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Hlasování

pro:

4

proti:

-

zdržel se:

1

Usnesení: ZO stanovuje měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva takto:
•
•
•
•

neuvolněný starosta: 30.681,- Kč
neuvolněný člen zastupitelstva (aktivní zastupitel): 1.534,- Kč, (neaktivní zastupitel) – Petra
Zajícová, DiS.: 5,- Kč
předseda výboru zastupitelstva: 3.068,- Kč
člen Komise pro strategický rozvoj a výstavbu obce – Ing. Arch. Břetislav Lukeš – 2.557,-Kč

Poskytování odměny bude zahájeno od 1. 1. 2018 včetně.

Bod 22 – Zveřejňování smluv a podkladů zasedání
Souvisí s blížící se povinností pověřence obecního úřadu, není prováděcí zákon, cokoliv budeme
zveřejňovat kdekoliv a čehokoliv, musí projít kontrolou a zároveň to musí být registrované.
Poznámky, podněty, připomínky hostů:

Hlasování

pro:

4

proti:

-

zdržel se:

1

Usnesení: ZO souhlasí i nadále se zveřejňováním smluv a podkladů zasedání na webu obce dle
stávající zvyklosti.

Bod 23 – Rozpočtové opatření 04/2017
Návrhová komise předložila k projednání návrh rozpočtového opatření 04/2017. Toto rozpočtové
opatření je potřeba vzhledem k přijatému daru.
Poznámky, podněty, připomínky hostů:
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 04/2017 a pověřuje starostu a účetní
obce k provedení schváleného Rozpočtového opatření č. 04/2017.

Bod 24 – Smlouva Dotace opravy komunikací
Otevřela se možnost částečně zrekonstruovat některou z komunikací obce, částečně investovanou z
dotačního titulu. Návrhová komise navrhuje uzavřít, na základě předchozích zkušeností, příkazní
smlouvu s firmou Witero s.r.o..
Poznámky, podněty, připomínky hostů: ZO vytipovalo ulici Akátová
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy s firmou Witero s.r.o. o zabezpečení přípravy
žádosti o dotaci na akci Oprava místní komunikace Přezletice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Bod 25 – Kupní smlouva na pozemek parc. č. 953/10 v k.ú. Vinoř
Tato smlouva již byla jednou zastupitelstvem projednána. Právníci Prahy ji připomínkovali a je třeba
schválit nové znění.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Hlasování

pro:

4

proti:

-

zdržel se: 1

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na pozemek parc.č. 953/10v k.ú. Vinoř a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

Bod 26 – Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem Kombul House
s.r.o.
Tato smlouva již byla jednou zastupitelstvem projednána a je třeba schválit nové znění. Rozdíl je
pouze v odstranění bodu dva, kde se hovořilo o geometrickém plánu, který již není potřeba.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Hlasování

pro:

4

proti:

-

zdržel se:

1

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem Kombul
House s.r.o. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Bod 27 – Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem Moravská
stavební – INVEST, a.s.
Tato smlouva již byla jednou zastupitelstvem projednána a je třeba schválit nové znění. Rozdíl je, že
přibyl pozemek č. 200/13, kde je ulice, která je těsně před dokončením přilehlých staveb.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Hlasování

pro:

4

proti:

-

zdržel se:

1

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem Moravská
stavební – INVEST, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Bod 28 – Výběr dodavatele radarů
Starosta předložil výsledky poptávkového řízení na zhotovení výstražných radarů – 3 nabídky, 3 různí
dodavatelé. Radary by se nacházely - 2 na Vinořské ul. Napájení z baterie a na solární napájení, v ul.
Veleňská na sloupu veřejného osvětlení, bude napojen na tento sloup. Nabídky podala firma Elmik,
Valašské Meziříčí za částku 186.381,- Kč vč. DPH, firma TBO s.r.o., Vejprnice za částku 189.069 vč. DPH
a firma Empesort s.r.o., Valašské Meziříčí za částku 179.213,- Kč vč. DPH. Vzhledem k nejnižší nabídce
179.213,- Kč starosta navrhuje vybrat firmu Empesort s.r.o.
Poznámky, podněty, připomínky hostů:
Hlasování

pro:

5

proti:

-

zdržel se:

-

Usnesení: ZO souhlasí s výběrem firmy Empesort s.r.o. na dodávku 3 ks informačních panelů na
měření rychlosti a pověřuje starostu objednáním díla.

Bod 29 - Různé, diskuze
Firma VHS Benešov, s.r.o předložila ke schválení plán preventivní údržby pro rok 2018 –
zastupitelstvo s navrhovaným plánem souhlasí a nemá připomínky.
Vyúčtování provozu výherních hracích automatů za rok 2017 – CORONA CZ a.s. – ZO bere vyúčtování
na vědomí
Finanční vyhodnocení linky PID 302 za 3. čtvrtletí 2017 – ZO bere vyhodnocení na vědomí
Podzemní kontejnery u školky – projekt by měl být podaný v příštím týdnu, financování by se mělo
uplatnit z dotace, měly by se začít stavit začátkem roku 2018
Mateřská školka – koncept/studie zahrady, soutěž bude rozdělena na 3 části - v první etapě budeme
žádat na 1/3 z dotace, 1/3 budeme financovat z vlastních zdrojů a 1/3 by měly krýt finance z další
dotace
Revitalizace rybníka, jsou hotové rozbory, v nejbližší době bychom měli obdržet závěrečnou zprávu.
S revitalizací bychom měli začít příští rok.
Sokol – dne 29. 11. 2017 proběhla Valná hromada, kde bylo projednáno zadání 4 studií na revitalizaci
sportoviště, nyní proběhne výběr zhotovitele, poté se podá žádost o dotaci. Na jaře by se mohlo začít
s pracemi na pozemcích.

využití pozemku v ul. V Podskalí – v původním územním rozhodnutí je plánované dětské hřiště, v
novém návrhu je v přízemí veřejná infrastruktura a v patře, př. 2 byty.

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta obce konstatoval, že program zasedání ZO byl vyčerpán.

Starosta obce ukončil zasedání ZO ve 20:36 hod.
Termín a program příštího zasedání bude řádně upřesněn a včas oznámen.
Zapsala: Barbora Meluzínová

Ověřili: Tomáš Říha
Rudolf Novotný

Tomáš Říha, starosta obce

Dne 30. 11. 2017

