Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
10
Datum : 22.12.2016

Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 22.12.2016
Program:
1. Příkazní smlouva (Ing.Šiška)
2. Smlouva – právní služby
3. Rozpočet rok 2017
4. Zápis finančního výboru
5. Příspěvek na zdravotní péči
6. Team Sokol
7. Pacht pozemku – otevírání obálek
8. Příspěvek cvičitelce
9. Dodatek č. 2 – smlouva SPP
10. Volba členů kontrolní komise
11. Návrh rozp.opatření č.4/2016
12. Žádost – provoz VHA-hospoda Na náměstí
13. Územní studie – lokalita B
14. Výběr nájemce obchod Na statku
15. Záměr pronájmu restaurace Na Statku Veleňská 48
16. Dodatek smlouvy č.2 ROPID
17. Žádost o koupi obecního pozemku parc.č. 953/10, k.ú. Vinoř
18. Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 196/7 v k.ú. Přezletice
19. Různé, diskuze
Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.18 hod.
Přítomni: 5 zastupitelů- Tomáš Říha starosta, Rudolf Novotný místostarosta, Jan Macourek,
František Hucek, Ing. Břetislav Lukeš
Nepřítomna: Bez omluvy- Petra Zajícová DiS
Hosté:
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 byl navržen: Jan Macourek

Navrhovaný zapisovatel souhlasí.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
Jmenování zapisovatele. Jan Macourek

zdržel se: 0

Navržení členové návrhové komise: J. Macourek, F.Hucek
Navrhovaní členové návrhové komise souhlasí.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Jmenování členů návrhové komise: J. Macourek, F. hucek
Ověřovateli zápisu byli navrženi: T. Říha, R. Novotný
Navrhovaní ověřovatelé zápisu souhlasí.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
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:
Zrušení:
Doplněné body:
Výběr nájemce obchod Na statku
Záměr pronájmu restaurace Na Statku Veleňská 48
Dodatek smlouvy č.2 ROPID
Žádost o koupi obecního pozemku parc.č. 953/10, k.ú. Vinoř
Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 196/7 v k.ú. Přezletice
Body budou řádně přečíslovány.

Návrh usnesení: ZO souhlasí s navrženým programem zasedání ZO.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s navrženým programem zasedání ZO.

Bod 1. Příkazní smlouva (Ing.Šiška) příloha č.1
Návrhová komise předložila k projednání Příkazní smlouvu jejímž předmětem je Zajištění a
realizace zadavatelské činnosti vyplývajících ze znění zákona o Zadávání veřejných zakázek
č. 134/2016 Sb. v platném znění s účinností od 1.10.2016, pro výběr dodavatelů Veřejných
zakázek v průběhu roku 2016 a 2017 včetně. Smlouva je mezi příkazcem obcí Přezletice a
příkazníkem Ing. Šiškou, který tuto činnost pro obec vykonává již několik let. Nová smlouva
je uzavírána na z důvodu změny zákona.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy č.j. 101/12/2016 mezi příkazcem
obcí Přezletice a příkazníkem Ing. Petrem Šiškou, IČO:70550581 a pověřuje starostu
k podpisu.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy č.j. 101/12/2016 mezi příkazcem
obcí Přezletice a příkazníkem Ing. Petrem Šiškou, IČO:70550581 a pověřuje starostu
k podpisu.

Bod 2. Smlouva – právní služby příloha č.2
Starosta zorganizoval poptávkové řízení na poskytovatele právních služeb. Osloveny byly tři
firmy:
PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář IČO:26692392,
Dvořák Hager & Partners advokátní kancelář IČO:29050821
Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o IČO:04645545
Nabídku odevzdali pouze první dvě jmenované. PRK Partners s.r.o. s nabídkou
3000Kč+DPH hodinově, Dvořák Hager & Partners s nabídkou 3.100Kč hodinově.
S firmou PRK PRK Partners s.r.o. již obec několikrát spolupracovala a vždy byla spokojena
s kvalitou i termíny služeb.
Starosta navrhuje vybrat firmu PRK Partners s.r.o.
Poznámky, připomínky, podněty: F. Hucek vznesl poznámku ohl. možného střetu zájmu
z pohledu obec versus Podolanka/ sv. škola.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování právních služeb
mezi PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář IČO:26692392 a obcí a pověřuje starostu
k podpisu.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o poskytování právních služeb
mezi PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář IČO:26692392 a obcí a pověřuje starostu
k podpisu.

Bod 3. Rozpočet rok 2017 příloha č.4
Návrhová komise předložila k projednání rozpočet obce Přezletice na rok 2017 Rozpočet byl
řádně vyvěšen a svěšen z UD. Žádné připomínky nebyly vzneseny a je možné přistoupit
k hlasování o rozpočtu obce. Rozpočet vychází ze stávajícího plánu činnosti obce. Rozpočet
je navrhován jako schodkový. Schodek bude kryt z vlastních zdrojů (úsporami z předchozích
období). Z externích zdrojů (úvěry a pod) by mohly být financovány některé z plánovaných
investic v případě, že by obec na jejich realizaci nezískala dotace. Rovněž může být
z externích zdrojů investována výstavba MŠ. Dotace z IROP je proplácena jednorázově po
skončení akce. Tyto případy však budou řešeny individuálně a ZO je projedná samostatně.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Přezletice pro r. 2017 v paragrafovém znění.
Rozpočet je schválen jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt úsporami obce z minulých
let. ZO pověřuje starostu obce k vydání rozpočtu obce.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování:
pro: 5
proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Přezletice pro r. 2017 v paragrafovém znění.
Rozpočet je schválen jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt úsporami obce z
minulých let. ZO pověřuje starostu obce k vydání rozpočtu obce.

Bod 4. Zápis finančního výboru
Předseda finančního výboru předložil zastupitelstvu obce zápis z jednání finančního výboru
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí obsah zápisu finančního výboru
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí obsah zápisu finančního výboru

Bod 5. Příspěvek na zdravotní péči příloha č. 5
Pan Macourek navrhl zastupitelstvu poskytnout příspěvek z rozpočtu obce na zdravotní péči
pro hendikepovanou dceru paní Podrázské, která je občankou Přezletic. Veřejně je známa
příkladná péče rodiny a snaha o získání finančních prostředků na zdravotní péči své dcery
(např. Sbírka víček pro Kačenku, charitativní koncert).
Zdravotní péče je velice finančně náročná a není z většiny hrazena pojišťovnou. Pan
Macourek navrhl poskytnout příspěvek ve výši 20.000Kč pro období od 1.1.2017 do
31.12.2017 a to na základě prokázaných výdajů na zdravotní péči. Pro udělení příspěvku je
nutné uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Přezletice, kterou pan Macourek předložil k projednání.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na zdravotní péči ve výši 20.000Kč
pro období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a to na základě prokázaných výdajů na zdravotní péči,
souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Přezletice a pověřuje starostu podpisem.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na zdravotní péči ve výši 20.000Kč pro
období od 1.1.2017 do 31.12.2017 a to na základě prokázaných výdajů na zdravotní péči,
souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z
rozpočtu obce Přezletice a pověřuje starostu podpisem.

Bod 6. Team Sokol
Návrhová komise informovala zastupitele o probíhajícím převodu pozemků z TJ Sokol na
obec Přezletice. Součástí dohod je vytvoření společného pracovního týmu za účelem
vypracování smysluplného projektu využití místa.

Za obec Přezletice jsou do týmu navrženi tři členové: Tomáš Říha, Ing. Arch. Břetislav
Lukeš, Jan Macourek, Za TJ Sokol své členy nominuje TJ Sokol
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zřízení pracovního týmu.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí zřízení pracovního týmu.

Bod 7. Pacht pozemku – otevírání obálek příloha č.6
Návrhová komise informovala zastupitele o průběhu záměru pachtu na spoluvlastnickou část
pozemku č. 430/243 v k.ú. Přezletice. Záměr byl řádně vyvěšen, svěšen z UD. Na obec
v daném termínu dorazila jedna nabídka. Ta je od Agrodružstva Brázdim. Minimální cenu
pachtu zastupitelstvo stanovilo na 15,86Kč/m2/rok. Agrodružstvo nabídlo cenu vyšší.
Pachtovné je celkem 19.200Kč.
Obci byla rovněž zaslána Pachtovní smlouva, kterou má zastupitelstvo předloženou
k projednání.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s pachtem spoluvlastnického podílu pozemku č. 430/243 v k.ú.
Přezletice a uzavřením pachtovní smlouvy mezi propachtovatelem obcí Přezletice a
pachtýřem Agrodružstvem Brázdim IČO:46353917. ZO pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s pachtem spoluvlastnického podílu pozemku č. 430/243 v k.ú.
Přezletice a uzavřením pachtovní smlouvy mezi propachtovatelem obcí Přezletice a
pachtýřem Agrodružstvem Brázdim IČO:46353917. ZO pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.

Bod 8. Příspěvek cvičitelce příloha č. 7
Návrhová komise požádala ZO o poskytnutí jednorázového příspěvku cvičitelce pí.
Toulcové na rehabilitační cvičení které vykonává v budově OU Přezletice, a to v celkové výši
6 tis. Kč, rozděleno pro rok 2016 ve výši 3,000Kč a 2017 ve výši 3.000Kč. ZO nemá
připomínky.
Pro udělení příspěvku je nutné uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Přezletice, kterou návrhová komise předložila k projednání.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na rehabilitační cvičení v celkové výši
6.000Kč , pro rok 2016 tj. ve výši 3,000Kč a 2017 t j. ve výši 3.000Kč souhlasí s uzavřením
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Přezletice a
pověřuje starostu podpisem.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na rehabilitační cvičení v celkové výši
6.000Kč , pro rok 2016 tj. ve výši 3,000Kč a 2017 t j. ve výši 3.000Kč souhlasí

s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Přezletice a pověřuje starostu podpisem.

Bod 9. Dodatek č. 2 – smlouva SPP příloha č.8
Návrhová komise předložila k projednání dodatek č.2 ke smlouvě č.500009 na dodávky plynu
společností SPP CZ, a.s. IČ:28488016, který řeší dodávky plynu do obecní budovy Veleňská
48 a 63.
Zaslaná nabídka je s roční úsporou 12.855Kč oproti současnosti. Smlouva je na dobu určitou
jednoho roku s možností automatického prodloužení o jeden rok
Poznámky, připomínky, podněty:
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dodatek č.2 ke smlouvě č.500009 ,,Smlouva o
sdružených službách dodávky zemního plynu“ se společností SPP CZ, a.s. IČ:28488016 a
pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování:
pro: 5 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dodatek č.2 ke smlouvě č.500009 ,,Smlouva o
sdružených službách dodávky zemního plynu“ se společností SPP CZ, a.s. IČ:28488016
a pověřuje starostu k podpisu.

Bod 10. Volba členů kontrolní komise
Předseda kontrolního výboru přednesl zastupitelstvu návrh na složení členů kontrolního
výboru.
Navrhuje Petru Zajícovou DiS a Terezu Budařovou
Navržení členové s nominací souhlasili.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO jmenuje členy kontrolního výboru a to Petru Zajícovou DiS a Terezu
Budařovou
Hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdržel se: 0

Usnesení: ZO jmenuje členy kontrolního výboru a to Petru Zajícovou DiS a Terezu
Budařovou
Bod 11. Návrh rozp.opatření č.4/2016 příloha č.9
Návrhová komise předložila k projednání návrh rozpočtového opatření č. 4/2016
Rozdíl je na straně příjmů navýšen o 1.370.000 (zejména u příjmů z daní a odvádění
odpadních vod) a na straně financování -1.370.200Kč (změna stavu krátkodobých
prostředků).
Návrh usnesení. ZO souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 4/2016 a pověřuje starostu
a účetní obce k provedení schváleného Rozpočtového opatření č. 4/2016.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 4/2016 a pověřuje starostu a
účetní obce k provedení schváleného Rozpočtového opatření č. 4/2016.

Bod 12. Žádost – provoz VHA-Hospoda Na náměstí příloha č. 10
Návrhová komise předložila k projednání žádost společnosti CORONA CZ a.s. o povolení
provozu VHP na období od 1.1.2017 do 31.12.2017. VHA bude umístěn v Hospodě Na
náměstí. Tento VHA je zde již bezproblémově provozován.
Poznámky, podněty, připomínky:
Návrh usnesení: ZO souhlasí s provozem VHA v Hostinci Na náměstí a pověřuje starostu
vydáním povolení provozu VHA na období od 1.1.2017 do 31.12.2017
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení: ZO souhlasí s provozem VHA v Hostinci Na náměstí a pověřuje starostu
vydáním povolení provozu VHA na období od 1.1.2017 do 31.12.2017

Bod 13. Územní studie – lokalita B
Návrhová komise předložila zastupitelstvu návrh nově zpracované Územní studie lok. B.
Tato studie nahradí stávající. Vypracoval ji arch. Starčevič ve shodě se zástupci obce a firmou
Obadi (budoucím stavebníkem)
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: A) Bere na vědomí Územní studii: Lokalita B – Bílá Vrátka – Panská pole
(zhotovitel Ing. arch. Petr Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje pořizovateli
schválit možnost jejího využití.
B) Ukládá starostovi obce
B1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita B – Bílá Vrátka – Panská pole a podat
návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně
plánovací činnosti,
B2. poskytnout Územní studii: Lokalita B – Bílá Vrátka – Panská pole opatřenou záznamem o
účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování
a Krajskému úřadu Středočeského kraje,
B3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studie: Lokalita B – Bílá Vrátka –
Panská pole.
Hlasování:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: A) Bere na vědomí Územní studii: Lokalita B – Bílá Vrátka – Panská pole
(zhotovitel Ing. arch. Petr Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje
pořizovateli schválit možnost jejího využití.
B) Ukládá starostovi obce
B1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita B – Bílá Vrátka – Panská pole a
podat návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence
územně plánovací činnosti,

B2. poskytnout Územní studii: Lokalita B – Bílá Vrátka – Panská pole opatřenou
záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu
územního plánování a Krajskému úřadu Středočeského kraje,
B3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studie: Lokalita B – Bílá Vrátka
– Panská pole.

Bod 14. Výběr nájemce obchod Na statku příloha č. 11
Záměr pronájmu byl projednán na předchozím zasedání. Záměr byl řádně vyvěšen a svěšen.
Do daného termínu došla pouze jedna obálka. Komise obálku otevřela a vyhodnotila nabídku.
Nabídku podal stávající nájemce pouze pro obchod s nabízenou částkou 5.000Kč za měsíc.
Nabídka byla shledána komisí dostačující. Komise doporučila vybrat uchazeče a na prostor
restaurace vyvěsit nový záměr.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s výběrem nájemce prostor obchodu a pověřuje starostu
přípravou a podpisem nájemní smlouvy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s výběrem nájemce prostor obchodu a pověřuje starostu
přípravou a podpisem nájemní smlouvy.

Bod 15. Záměr pronájmu restaurace Na Statku Veleňská 48
Stávajícímu nájemci končí 31.1.2017 nájemní smlouva. Je nutné zajistit další fungování a
gastroprovozu. Na základě předchozího záměru se k pronájmu prostor nikdo nepřihlásil.
Nájemce podal nabídku pouze na prostory obchodu. Nyní je třeba vyvěsit nový záměr pouze
pro pro prostory restaurace. Doba nájemní smlouvy bude stanovena tříletá s opcí na dobu
neurčitou. Výsledné doporučení dá zastupitelstvu pětičlenná komise složená z Václava
Šmerdy, Rudolfa Novotného, Ing. Břetislava Lukeše, Tomáše Říhy a jednoho dobrovolníka
z obce. Výsledný nájemce bude vybrán na zasedání zastupitelstva.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem pronájmu prostor stávající restaurace. ZO pověřuje
starostu obce vyvěšením záměru pronájmu na úřední desku obce. Obec si vyhrazuje právo
předložené nabídky odmítnout. Termín k podání nabídek je stanoven na 15.2.2017 do
16.00.hod
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí se záměrem pronájmu prostor stávající restaurace. ZO pověřuje
starostu obce vyvěšením záměru pronájmu na úřední desku obce. Obec si vyhrazuje
právo předložené nabídky odmítnout. Termín k podání nabídek je stanoven na
15.2.2017 do 16.00.hod

Bod 16. Dodatek smlouvy č.2 ROPID příloha č.12

Návrhová komise předložila k projednání dodatek č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období 7.4.2015-6.4.2025.
Jedná se o úpravu smlouvy vzhledem k úpravám spojů. Obdobný dodatek byl již hlasován
v předchozím období.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové dopravě v systému PID na období 7.4.2015-6.4.2025 se společností
ABOUT ME s.r.o. IČ:29006007 a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování:
pro: 5 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dodatku č.2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě v systému PID na období 7.4.2015-6.4.2025 se společností
ABOUT ME s.r.o. IČ:29006007 a pověřuje starostu k podpisu.

Bod 17. Žádost o koupi obecního pozemku parc.č. 953/10, k.ú. Vinoř
Návrhová komise předložila ZO k projednání žádosti MČ Vinoř o odkup obecního pozemku
953/10 v k.ú. Vinoř.o výměře 73m2. Po výstavbě se jedná o prostor, kde má být chodník,
který zbuduje městská část Vinoř, minimální cena za 1 m2 je 800,- Kč. Termín předložení
nabídek je do 25.1.2017 do 16. Hod. v zalepené obálce na OU Přezletice označené Záměr
953/10 NEOTVÍRAT
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO Přezletice pověřuje starostu obce vyvěšením záměru prodeje pozemku
parc.č. 953/10 v k.ú. Vinoř, ostatní plocha, ostatní komunikace, na úřední desku obce.
Minimální nabídková cena bude 800,- Kč za 1 m2 a využití pozemku musí splňovat stávající
účel. Obec si vyhrazuje právo pozemek neprodat.
Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO Přezletice pověřuje starostu obce vyvěšením záměru prodeje pozemku
parc.č. 953/10 v k.ú. Vinoř, ostatní plocha, ostatní komunikace, na úřední desku obce.
Minimální nabídková cena bude 800,- Kč za 1 m2 a využití pozemku musí splňovat
stávající účel. Obec si vyhrazuje právo pozemek neprodat.

Bod 18. Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 196/7 v k.ú. Přezletice
Návrhová komise předložila opětovnou žádost Ing. Čeňka o odprodej části pozemku parc.č.
196/7, k.ú.
Přezletice (oddělovaná část označena přiloženým oddělovacím geometrickým plánem jako
parc.č. 196/10). Jedná se o pozemek ve výběžku části parc.č. 196/7, který byl v minulosti tzv.
přeplocen a je dlouhodobě majitelem v dobré víře využíván. Žadatel má zájem narovnat tento
stav. Tento bod byl jednou zastupitelstvem projednáván a zamítnut s odůvodněním doložení
souhlasu majitelů sousedních nemovitostí, po prověření skutečnosti zastupitelstvo nevidí
s odprodejem problém. Minimální cenu stanovilo zastupitelstvo na 500Kč/m2. Termín
předložení nabídek je do 25.1.2017 do 16. Hod. v zalepené obálce na OU Přezletice označené
Záměr 196/7 NEOTVÍRAT.

Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 196/7, k.ú. Přezletice
(oddělovaná část označena přiloženým oddělovacím geometrickým plánem jako parc.č.
196/10). Minimální cenu stanovilo zastupitelstvo na 500Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje
starostu vyvěšením záměru. Termín předložení nabídek je do 25.1.2017 do 16. Hod.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s odprodejem části pozemku parc.č. 196/7, k.ú. Přezletice
(oddělovaná část označena přiloženým oddělovacím geometrickým plánem jako parc.č.
196/10). Minimální cenu stanovilo zastupitelstvo na 500Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje
starostu vyvěšením záměru. Termín předložení nabídek je do 25.1.2017 do 16. Hod.
Bod 19. Různé, diskuze
Host vznesl prosbu o to, aby se obec pokusila nalézt historickou kroniku, která zmizela.
Diskutovalo se o možném důvodu zmizení. U posledního kronikáře již nebyla nalezena. Jeden
z důvodů mohly být historické záznamy a zákresy pozemků. Opět přišla řeč na neobsazenost
funkce kronikáře.
Pan Hucek upozornil na nezveřejnění podkladů zastupitelstva na webu obce, dotázal se na
vydání zpravodaje (odpověď vyjde zítra) a tázal se na obsazení místem nového zaměstnance.
Pan starosta konstatoval že nové místo bude třeba obsadit, musí se však sepsat podmínky.
Měla by se požadovat praxe, účetní znalosti a další.
Pan Macourek shrnul informace o svazkové škole a školního autobusu.

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta obce konstatoval, že program zasedání ZO byl vyčerpán.
Starosta obce ukončil zasedání ZO v 20.00 hod.
Termín a program zasedání bude řádně upřesněn a včas oznámen.
Zapsal : Jan Macourek
Ověřili : Tomáš Říha
Rudolf Novotný

Tomáš Říha, starosta obce

Dne : 22.12.2016

