
Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo : 3
 Datum : 27.3.2015 
  

  Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 27.3.2015 
 
Program:    

1. Revokace usnesení č. 20. ze zasedání ZO č. 2/2015 
2. Dotace – kanalizace ul. Jilmová 
3. Dodatek smlouvy o odpadech 
4. Revokace usnesení č. 9. ze zasedání ZO č. 2/2015 
5. Příspěvek na ranou péči 
6. Darování pozemků obci – parc.č. 531/3 a 89/1, k.ú. Přezletice 
7. Různé, diskuze 

 
Starosta obce zahájil zasedání ZO v 16,05 hod. 
 
Přítomni:   6 zastupitelů 
Omluveni:   1 zastupitel (Ing. Vrecionová – pracovní zaneprázdněnost) 
Hosté 
 
Starosta obce konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  
 
Starosta obce požádal ZO o návrhy na návrhovou komisi a na zapisovatele a ověřovatele 
zápisu. 
 
Zapisovatelem zápisu byla navržena: Ing. Ladislava Kopáčová 
Navrhovaný zapisovatel souhlasí. 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Jmenování zapisovatele. Ing. Ladislava Kopáčová 
 
Navržení členové návrhové komise: J. Macourek, F. Hucek  
Navrhovaní členové návrhové komise souhlasí. 
 Hlasování: pro: 4  proti: 0  zdrželo se: 2 
Jmenování členů návrhové komise: J. Macourek, F. Hucek 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: R. Novotný, T. Říha  
Navrhovaní ověřovatelé zápisu souhlasí. 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Jmenování ověřovatelů zápisu: T. Říha, R. Novotný 
 
Hlasování o navrženém programu: 
Starosta obce požádal ZO o provedení následujících změn v programu - zařazení nových bodů 
- a to následovně: 

1) Revokace usnesení č. 9 ze zasedání ZO č. 2/2015; a  
2) Příspěvek na ranou péči; a  
3) Darování pozemků obci – parc.č. 531/3 a 89/1. 

 



Důvodem pro zařazení všech bodů jsou nové skutečnosti. Navrženo bylo hlasování o 
zařazení všech bodů „an blok“. 
Přítomní hosté žádné připomínky nevznesli, a proto přistoupilo ZO k hlasování. 
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání ZO. Body budou 
adekvátně přečíslovány.    

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání ZO. Body budou adekvátně 
přečíslovány.    
 
Technická poznámka: při jednáních o jednotlivých bodech (poznámky, připomínky, podněty, 
diskuze) je ZO používáno oddělování ZO na 2 skupiny: zastupitele, zvolené z kandidátní 
listiny Přezleťáci o.s. a zastupitele, zvolené z kandidátní listiny ODS a kandidátní listiny 
Sdružení nezávislých kandidátů. Pro přehlednost a zjednodušení zápisu je pouze pro účely 
textové formy zápisu používáno zkrácení, a to: „ZO za OS“, tj. ZO za Přezleťáci o.s. a 
„opoziční ZO“, tj. ZO za ODS a SNK. 
 
Bod 1. Revokace usnesení č. 20 ze zasedání ZO č. 2/2015 
ZO dne 11.3.2015 v bodě 20. pověřilo starostu obce vyvěšením záměru na zřízení věcného 
břemene, týkající se plynového vedení na pozemcích obce v k.ú. Vinoř. Tento bod byl 
nesprávně interpretován – ZO již 21.1.2015 pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o 
zřízení věcného břemene. V této smlouvě bylo v čl. IV. uvedeno, že věcné břemeno se 
sjednává za jednorázové odstupné ve výši 50,- Kč za 1 běžný metr. Přílohou smlouvy je mj. 
geometrický výměr. Právní zástupce oprávněného (Pražská plynárenská a.s.) doporučil, aby 
tato částka byla ve smlouvě konkretizována, tj. byla zde uvedena přesná částka (nikoli částka 
za běžný metr). Tato částka (plně v souladu s platným výměrem) činí 15.196,- Kč a v tomto 
smyslu byl také před podpisem smlouvy upraven čl. IV. předmětné smlouvy. K žádným jiným 
změnám ve smlouvě nedošlo. ZO by mělo být o této skutečnosti pouze informováno. 
Poznámky, připomínky, podněty: upřesnění výsledné částky, změna jiných bodů smlouvy 
(upřesnění – dle připomínek - bylo zapracováno do komentáře k bodu) 
Návrh usnesení: ZO ruší usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.3.2015 (zápis č. 2/2015), bod 
20, týkající se pověření starosty obce vyvěšením záměru na zřízení věcného břemene.  
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení: ZO ruší usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.3.2015 (zápis č. 2/2015), bod 20, 
týkající se pověření starosty obce vyvěšením záměru na zřízení věcného břemene.  
 
Bod 2. Dotace – tlaková kanalizace ul. Jilmová 
Návrhová komise předložila ZO k projednání podání žádosti o dotaci na vybudování tlakové 
kanalizace v ul. Jilmová.  
Poznámky, připomínky, podněty: xxx 
Návrh usnesení: ZO Přezletice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Tlaková kanalizace 
– ul. Jilmová, Přezletice“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování 
akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce. ZO pověřuje starostu obce 
k zabezpečení všech úkonů s tím spojených. 
 Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdržel se: 1 
Usnesení: ZO Přezletice schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Tlaková kanalizace – ul. Jilmová, 
Přezletice“ z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 
Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování akce v minimální                   



výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce. ZO pověřuje starostu obce k zabezpečení 
všech úkonů s tím spojených. 
  
Bod 3. Dodatek smlouvy o odpadech 
Návrhová komise předložila k ZO projednání Dodatek ke smlouvě o odpadech (Regios). 
Tento dodatek byl projednáván již na zasedání ZO dne 11.3.2015, nebylo přijato žádné 
usnesení a ZO rozhodlo, že se k projednání dodatku vrátí na svém dalším zasedání. Hlavním 
důvodem pro přesun tohoto bodu byla nejasnost ve svozu skla. Společnost Regios uvedla, že 
se jedná pouze o změnu typu nádob. 
Poznámky, připomínky, podněty: Ing. Červínová – není vůbec jednoznačné, že se mění jenom 
typ nádob. Obchodní partner by také neměl takto brzy navrhovat změnu podmínek smlouvy, 
neboť byl vybrán v rámci výběrového řízení a byly zde stanoveny jasné parametry. Na 
základě této připomínky ZO požádali p. Macourka o zkontaktování Ing. Šišky, který výběrové 
řízení řídil. Ing. Šiška změnu smluvních podmínek rozhodně nedoporučil, neboť byly takto 
soutěženy a změna by tedy mohla znamenat zpochybnění výběrového řízení. 
Z další diskuze proto vyšel návrh usnesení, a to: uzavřít dodatek ke smlouvě pouze v oblasti 
svozu nového odpadu (jedlý olej, kovový odpad), beze změny v oblasti svozu skla. 
Návrh usnesení: ZO nesouhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v oblasti sběru, 
přepravě a odstraňování odpadu č. S14R311265. ZO pověřuje starostu obce k přípravě a 
jednání o novém dodatku smlouvy, týkající se svozu kovových odpadů a jedlých olejů.  
 Hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení: ZO nesouhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v oblasti sběru, 
přepravě a odstraňování odpadu č. S14R311265. ZO pověřuje starostu obce k přípravě a 
jednání o novém dodatku smlouvy, týkající se svozu kovových odpadů a jedlých olejů.  
 
Bod 4. Revokace usnesení č. 9 ze zasedání ZO č. 2/2015 
ZO p. Macourek požádal ZO o revokaci usnesení č. 9 ze zasedání ZO dne 11.3.2015. Bod 9. 
se týkal zřízení svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn. Svazek obcí byl zřízen s názvem 
„Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn“, při registraci svazku byl však nadřízeným 
orgánem vznesen požadavek na úpravu názvu svazku, s čímž všechny zúčastněné obce 
souhlasí. Nutné je však upravit i usnesení č. 9 ze zasedání ZO č. 2/2015. K žádným jiným 
změnám nedochází. 
Poznámky, připomínky, podněty: xxx 
Návrh usnesení: ZO upravuje usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.3.2015 (zápis č. 2/2015), 
bod 9, týkající se smluv a stanov Svazku měst a obcí, a to následovně: ZO Přezletice souhlasí 
se zapojením obce do svazku obcí s názvem: „Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn 
– svazek obcí". 
ZO Přezletice souhlasí se zněním smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem:  
„Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí" a pověřuje starostu obce k 
podpisu smlouvy. 
ZO Přezletice souhlasí se zněním stanov dobrovolného svazku obcí s názvem: ,,Svazková 
škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí" a pověřuje starostu obce k podpisu 
stanov. 
Prvním předsedou svazku byl na funkční období jednoho roku ode dne vzniku Svazku 
zakladateli Svazku zvolen: pan Jan Macourek, Přezletice. 
 Hlasování: pro: 4  proti: 0  zdržel se: 2 
Usnesení: ZO upravuje usnesení zastupitelstva obce ze dne 11.3.2015 (zápis č. 2/2015), bod 
9, týkající se smluv a stanov Svazku měst a obcí, a to následovně: ZO Přezletice souhlasí se 
zapojením obce do svazku obcí s názvem: „Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – 
svazek obcí". 



ZO Přezletice souhlasí se zněním smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem:  
„Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí" a pověřuje starostu obce k 
podpisu smlouvy. 
ZO Přezletice souhlasí se zněním stanov dobrovolného svazku obcí s názvem: ,,Svazková 
škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn – svazek obcí" a pověřuje starostu obce k podpisu 
stanov. 
Prvním předsedou svazku byl na funkční období jednoho roku ode dne vzniku Svazku 
zakladateli Svazku zvolen: pan Jan Macourek, Přezletice. 
 
Bod 5. Příspěvek na ranou péči 
Návrhová komise předložila ZO k projednání žádost Diakonie ČCE Stodůlky o příspěvek na 
ranou péči pro rodinu, pečující o dítě s postižením. O stejný příspěvek byla obec požádána již 
v r. 2014, nemohla však příspěvek poskytnout, neboť rodina, žádající o příspěvek, 
nesouhlasila se sdělením bližší identifikace zastupitelům obce. Nyní již rodina postiženého 
dítěte souhlasila a obec se zavázala důsledně chránit identitu příjemce. Příjemce příspěvku je 
ZO znám, nebude však nijak blíže uváděn. 
Poznámky, připomínky, podněty: xxx 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na ranou péči ve výši 5.000,- Kč 
Diakonii ČCE, středisko Stodůlky, raná péče, a to na č.ú. 0127747339/0800, variabilní 
symbol: 555. 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na ranou péči ve výši 5.000,- Kč Diakonii 
ČCE, středisko Stodůlky, raná péče, a to na č.ú. 0127747339/0800, variabilní symbol: 555. 
 
Bod 6. Darování pozemků obci – pozemku parc.č. 531/3 a parc.č. 89/1 
Návrhová komise předložila ZO k projednání možnost přijetí daru – pozemků parc.č. 531/3 a 
89/1 (ideální části pozemků) v k.ú. Přezletice. S návrhem darování pozemků se na obec 
obrátila pí. Bergner (dědictví po pí. Matoušové). Původně bylo navrhováno pověřit starostu 
obce vyvěšením záměru na přijetí daru na úřední desku (přestože toto zákon nevyžaduje), po 
diskuzi ZO a shodě opozičních ZO a ZO za OS byl návrh usnesení upraven. 
Poznámky, připomínky, podněty: téma a výsledek diskuze zapracován výše – v komentáři 
bodu  
Návrh usnesení: ZO souhlasí s přijetím daru – ideální 1/12 pozemku parc.č. 531/3 a ideální 
1/96 pozemku parc.č. 89/1 v k.ú. Přezletice. ZO pověřuje starostu obce přípravou darovací 
smlouvy.  
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s přijetím daru – ideální 1/12 pozemku parc.č. 531/3 a ideální 1/96 
pozemku parc.č. 89/1 v k.ú. Přezletice. ZO pověřuje starostu obce přípravou darovací 
smlouvy.  
 
Bod 7. Různé, diskuze 

- Ing. Červínová vznesla dotaz, z jakého důvodu došlo k ořezání stromů v ul. Zahradní 
(tech.pozn.: novější stromy v ul. Zahradní – od ul. Javorová po ul. Ctěnická). Dle 
jejího názoru jsou stromy poškozené neodborným a časově nevhodným ořezem. 

- J. Macourek – konzultoval ořez se zahradníkem, načasování ořezu nebylo ideální, ale 
k žádnému poškození stromů nedošlo 

- Ing. Červínová uvedla, že stromy jsou bezúdržbové. Dále uvedla, že se o tyto stromy 
starají Bulovi (pozn. firma p. Libora Buly, dále v diskuzi je uváděna pí. Lenka Bulová 
– jedná se však o uvedenou firmu) 

- starosta obce se dotázal, proč se tedy pí. Bulová o stromy nestará 
- Ing. Červínová zmínila, že pí. Bulová se starala o zahradu MŠ a o tyto stromy 



- starosta obce poté uvedl, že o stromy se nestará nikdo a mimořádný zájem o jejich 
ořez pramení z ukončení spolupráce mezi pí. Bulovou a mateřskou školou. Důvodem 
pro ukončení této spolupráce byla nabídka údržby zahrady MŠ pro r. 2015, která se 
pohybovala výrazně nad 100 tis. Kč ročně. Za 2 sekání trávy v MŠ bylo firmou obci 
v r. 2014 naúčtováno více jak 30 tis. Kč, za úpravu prostor před OÚ pak cca 35 tis. 
Kč. Tyto částky považuje současné vedení obce za nehorázné. Navíc nové vedení obce 
oslovilo všechny firmy, které spolupracovali s předchozím vedením obce, s tím, že je 
zájem pokračovat v dosavadní spolupráci. Až na naprosté výjimky nikdo obec 
nekontaktoval. Starosta obce zde – jako jednu z výjimek – zmínil Ing. Lukeše, který 
výborně spolupracuje např. i v komisi pro strategický rozvoj. 

- Ing. Červínová poté uvedla, že nediskutuje o zahradě MŠ, ale o stromech v ul. 
Zahradní a chce se k této diskuzi vrátit 

- diskuze dále pokračovala – diskutována byla znovu nutnost řezu, odbornost řezu a 
ošetření stromů, další růst apod.  

- Vzhledem průběhu diskuze starosta obce rozhodl o jejím ukončení s tím, že v zápisu 
ze ZO bude jasně uvedeno, že „Ing. Červínová vznesla námitku na řez stromů v ul. 
Zahradní“. 
 

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
 
Starosta obce konstatoval, že program zasedání ZO byl vyčerpán. 
 
Starosta obce ukončil zasedání ZO v 16,42 hod. 
 

Termín a program zasedání  budou řádně upřesněny a včas oznámeny. 
 

Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová    Dne :  27.3.2015 
 
Ověřili :   Tomáš Říha, Rudolf Novotný   
 
 
 
Tomáš Říha, starosta obce 

  


