Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo : 8
Datum : 5.10.2015

Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 5.10.2015
Program:
1. Smlouva o spolupráci (Obec Přezletice, Mahindrion Real, a.s.), Zadání druhé územní
studie lokality A - Bílá vrátka)
2. Budoucí nájemní smlouva - záměr
3. Kupní smlouvy (Obec Přezletice, 1home s.r.o.)
4. Smlouva o zřízení věc.břemene RWE GasNet, s.r.o.
5. Smlouva o uzavření bud.smlouvy o zříz.věc.břemene (p.č. 226/3)
6. Smlouva o centralizovaném zadávání
7. Dodatek č. 2 pro akci „Průtah obcí Přezletice“
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – prov.stav.prací (Raisa spol. s r.o.)
9. Změna Dodatku č. 3 (1home s.r.o.)
10. Návrh na změnu názvu ulice
11. Návrh na navýšení příspěvku na provoz MŠ Přezletice
12. Příspěvek na asistenta pedagoga
13. Stanovení nájemného (pedikúra) od 10/2015
14. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015
15. Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč
16. Různé, diskuze
Starosta obce zahájil zasedání ZO v 17,35 hod.
Přítomni: 6 zastupitelů
Omluveni: 1 (Ing. Vrecionová – pracovní vytížení)
Hosté: xxx
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
zdržel 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
zdržel 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
zdržel se: 0
Jmenování ověřovatelů zápisu: R. Novotný, T. Říha
Hlasování o navrženém programu:
Návrhová komise shrnula program zasedání ZO po jednotlivých bodech a starosta obce
vyzval opoziční ZO k případnému doplnění bodů. Žádné změny či doplnění bodů nebylo
navrženo, starosta obce proto konstatoval, že nejsou navrženy žádné změny navrženého
programu.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s navrženým programem zasedání ZO.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s navrženým programem zasedání ZO.
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. Smlouva o spolupráci (Obec Přezletice, Mahindrion Real, a.s.), Zadání druhé
územní studie lokality A - Bílá vrátka) (příloha č.1)
Smlouva o spolupráci se vztahuje k lokalitě Bílá vrátka (budoucí developer v lokalitě) a úzce
souvisí s již projednanou smlouvou o vypořádání spoluvlastnických podílů v uvedené lokalitě
(pozn. oddělení pozemku pro účely obecně prospěšné výstavby např. pro ZŠ atd.). Přílohou
smlouvy je zadání druhé územní studie lokality A – Bílá vrátka. Aktuálně není navrhováno
zadání vlastní studie, je pouze přílohou smlouvy. O vlastním zadání studie bude ZO
na některém z následujících zasedání ZO.
Poznámky, připomínky, podněty: K projednávanému tématu vznesla řadu připomínek ZO
Ing. Červínová. Pozn. Pro účely zápisu jsou uvedeny pouze základní body, plná verze diskuze
je k dispozici na webových stránkách obce. Připomínky Ing. Červínové (souhrn témat): kdo
připravoval smlouvu; opakovaně nesprávné označení účelu využití pozemku (uváděn
opakovaně „pozemek školy“); ve smlouvě je uvedeno, že druhá studie by měla lépe
vyhovovat záměru developera; nevhodné určení kompenzací obci (směrování pouze na
potřeby ZŠ, kterou by ale bez výstavby v lokalitě obec v této velikosti obec nepotřebovala);
výstavba školy by měla být provedena přímo developerem (odkaz na zákon o veřejných
zakázkách); obec se vzdává práva vznášet požadavky na vedení cyklostezky; obec zajistí
výstavbu retenčních nádrží (zda je obec bude i budovat z vlastních zdrojů); připojení na
kanalizaci (jak obec plánuje zajistit vydání územního rozhodnutí); etapizace výstavby bez
nutnosti budování komerčních prostor (v I.fázi); závazek obce neměnit územní plán do r.
2029 apod.
Starosta obce uvedl, že základním krokem je v současnosti řádné oddělení pozemku „pro
školu“ (pozn. pracovní název).
Ing. Červínová uvedla, že ZŠ bude vázat mimořádné prostředky obce, které by bylo možné
využít jiným způsobem a většina obyvatel potřebuje jiné věci než je ZŠ. Ing. Červínová dále

uvedla, že se smlouvou zásadně nesouhlasí a zváží možnost podání oznámení na hospodaření
vedení obce.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci s MAHINDRION REAL,
a.s. a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 1
zdrželo se: 1
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci s MAHINDRION REAL, a.s. a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Bod 2. Budoucí nájemní smlouva – záměr
Budoucí nájemní smlouva se týká výstavby developera 1home s.r.o. (Za Humny). Developer
vybudoval infrastrukturu a pozemní komunikaci. Tuto komunikaci, která je umístěna částečně
na pozemcích obce, bude nadále využívat po dobu další výstavby v lokalitě. V současnosti
developer má zájem převést – prodat (viz dále) pozemky pod komunikací a vlastní
komunikaci do vlastnictví obce (viz bod 3. Kupní smlouvy). Vzhledem k tomu, že v lokalitě
bude dále probíhat výstavba, bylo by vhodné, aby si developer převedenou komunikaci
následně pronajal. Zároveň k eliminaci případných neshod ohledně případného poškození
komunikace výstavbou uloží developer na účet obce částku jistoty 250 tis. Kč. Nejprve je
však nutné, aby proběhl vklad vlastnického práva obce do katastru nemovitostí, následně je
možné uzavírat nájemní smlouvu. Developer proto navrhuje uzavření budoucí nájemní
smlouvy.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce vyvěšením záměru budoucího pronájmu pozemků
parc. č. 243/18, parc.č. 243/29, parc.č. 257/31 a parc.č. 427/2, vše v k.ú. Přezletice a pozemní
komunikace, umístěné na uvedených pozemcích.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce vyvěšením záměru budoucího pronájmu pozemků parc.
č. 243/18, parc.č. 243/29, parc.č. 257/31 a parc.č. 427/2, vše v k.ú. Přezletice a pozemní
komunikace, umístěné na uvedených pozemcích.
Bod 3. Kupní smlouvy (Obec Přezletice, 1home,s.r.o.)
viz předchozí bod (příloha č.2,3,4,5,6)
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení 3.1.: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou 1home, s.r.o.
k nemovitostem – pozemkům parc.č. 243/18, parc.č. 243/29 a pozemku parc.č. 243/31,
zapsaných na LV 952 v k.ú. a obci Přezletice. Kupní cena každého jednotlivého pozemku činí
1,21 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení 3.1.: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou 1home, s.r.o.
k nemovitostem – pozemkům parc.č. 243/18, parc.č. 243/29 a pozemku parc.č. 243/31,
zapsaných na LV 952 v k.ú. a obci Přezletice. Kupní cena každého jednotlivého pozemku činí
1,21 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Návrh usnesení 3.2.: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou 1home, s.r.o. ke
stavbě Dešťová kanalizace na pozemku parc.č. 243/18, parc.č. 243/29, parc.č. 243/31, parc.č.
257/31, parc.č. 427/2 a parc.č. 518/1, vše v k.ú. Přezletice. Kupní cena činí 1,21 Kč vč. DPH.
ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdrželo se: 2
Usnesení 3.2.: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou 1home, s.r.o. ke stavbě
Dešťová kanalizace na pozemku parc.č. 243/18, parc.č. 243/29, parc.č. 243/31, parc.č. 257/31,
parc.č. 427/2 a parc.č. 518/1, vše v k.ú. Přezletice. Kupní cena činí 1,21 Kč vč. DPH. ZO
pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Návrh usnesení 3.3.: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou 1home, s.r.o. ke
stavbě Veřejné osvětlení na pozemku parc.č. 243/18, parc.č. 243/29, parc.č. 257/31, parc.č.
427/2 a parc.č. 518/1, vše v k.ú. Přezletice. Kupní cena činí 1,21 Kč vč. DPH. ZO pověřuje
starostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdrželo se: 2
Usnesení 3.3.: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou 1home, s.r.o. ke stavbě
Veřejné osvětlení na pozemku parc.č. 243/18, parc.č. 243/29, parc.č. 257/31, parc.č. 427/2 a
parc.č. 518/1, vše v k.ú. Přezletice. Kupní cena činí 1,21 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu
obce k podpisu této smlouvy.
Návrh usnesení 3.4.: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou 1home, s.r.o. ke
stavbě Vodovod na pozemku parc.č. 243/18 a parc.č. 243/29, vše v k.ú. Přezletice. Kupní
cena činí 1,21 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdrželo se: 2
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou 1home, s.r.o. ke stavbě
Vodovod na pozemku parc.č. 243/18 a parc.č. 243/29, vše v k.ú. Přezletice. Kupní cena činí
1,21 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Návrh usnesení 3.5.: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou 1home, s.r.o. ke
stavbě Splašková kanalizace na pozemku parc.č. 243/18 a parc.č. 243/29, vše v k.ú.
Přezletice. Kupní cena činí 1,21 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této
smlouvy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdrželo se: 2
Usnesení 3.5.: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou 1home, s.r.o. ke stavbě
Splašková kanalizace na pozemku parc.č. 243/18 a parc.č. 243/29, vše v k.ú. Přezletice. Kupní
cena činí 1,21 Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželo se:
Bod 4. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (příloha č.7)
Smlouva navazuje na budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene ze dne 17.5.2013, není
nutné vyvěšovat záměr. Smlouva se týká ul. Pod Hřebenem (29 plyn.přípojek).
Poznámky, podněty, připomínky: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č.sml.
8800073312/2/VB s RWE GasNet, s.r.o.. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č.sml.
8800073312/2/VB s RWE GasNet, s.r.o.. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Bod 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (parc.č. 226/3)
Smlouva se týká přípojek k pozemku manželů Brožových v oblasti ulice Kaštanová. Obec
nejprve musí vyvěsit záměr o zřízení budoucí smlouvy.
Poznámky, podněty, připomínky: Ing. Červínová uvedla, že smlouva je nesprávně
pojmenovaná, má být uvedeno „zřízení služebnosti“ nikoli „věcné břemeno“.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce vyvěšením záměru zřízení budoucího věcného
břemene - služebnosti k pozemku parc.č. 516/4 a pozemku parc.č. 243/22 v k.ú. a obci
Přezletice.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce vyvěšením záměru zřízení budoucího věcného břemene
– služebnosti k pozemku parc.č. 516/4 a pozemku parc.č. 243/22 v k.ú. a obci Přezletice.

Bod 6. Smlouva o centralizovaném zadávání (příloha č. 8)
Jedná se o již jednou projednávanou smlouvu o centralizovaném zadávání v oblasti dodávek
elektřiny pro obec (elektronická dražba, zajišťovaná Obcí Šestajovice). Starosta obce
informoval ZO o proběhlých jednáních přímo s dodavateli a konstatoval, že společná
elektronická dražba více obcí se jeví jako aktuálně nejvýhodnější řešení.
Poznámky, připomínky, podněty: V návrhu smlouvy je uvedena jako osoba, zastupující obec,
Ing. Červínová. – ZO akceptuje provedení opravy ve smlouvě dle aktuálního platného stavu,
do smlouvy bude řádně uveden starosta obce.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadávání (dodávka
elektřiny) a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadávání (dodávka elektřiny)
a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Bod 7. Dodatek č. 2 pro akci „Průtah obcí Přezletice“ (příloha č.9)
Starosta obce předložil dodatek ke smlouvě s projektantem rekonstrukce průtahu obce. Ke
změně dochází v termínu dokončení projektu a zejména k rozšíření projektu rekonstrukce –
v původním projektu nebyly uvedeny některé koncové části průtahu (zejm. v ul. Cukrovarská,
Čakovická, Veleňská). Tyto koncové části byly po jednáních s Krajským úřadem do plánu
rekonstrukce zahrnuty.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zajištění
projektové dokumentace na akci „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“. ZO pověřuje
starostu obce k podpisu tohoto dodatku.
ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zajištění projektové
dokumentace na akci „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“. ZO pověřuje starostu obce
k podpisu tohoto dodatku.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na zajištění projektové
dokumentace na akci „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“. ZO pověřuje starostu obce
k podpisu tohoto dodatku.
Bod 8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – provedení stavebních prací (Raisa spol. s.r.o.)
(příloha č.10)
Smlouva se týká posunutí termínů provedení stavebních prací, konkr. se jedná o výstavbu
sloupů veřejného osvětlení v severní části obce. Zpoždění bylo způsobeno mimořádně
dlouhým termínem dodávky požadovaného typu sloupů.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo o provedení
stavebních prací, akce „Přezletice V.O. – severní část obce“, dodavatel RAISA, spol. s r.o..
ZO pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 2
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo o provedení stavebních
prací, akce „Přezletice V.O. – severní část obce“, dodavatel RAISA, spol. s r.o.. ZO pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
Bod 9. Změna Dodatku č. 3 (1home s.r.o.)
ZO na svém předchozím zasedání pověřilo starostu obce podpisem Dodatku č. 3 ke smlouvě,
uzavřené s firmou 1home s.r.o.. V Dodatku byly stanoveny termíny pro uzavření kupních
smluv apod. (viz bod 3.). Ve stanoveném termínu však neproběhlo zasedání ZO a kupní

smlouvy byly projednány až na aktuálním zasedání ZO, je tedy nutné provést technickou
opravu (prodloužení termínu plnění z technických důvodů).
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí se změnou Dodatku č. 3 k Plánovací smlouvě v oblasti termínů
plnění (prodloužení termínů) a pověřuje starostu obce k úkonům spojeným s úpravou Dodatku
č. 3.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení: ZO souhlasí se změnou Dodatku č. 3 k Plánovací smlouvě v oblasti termínů plnění
(prodloužení termínů) a pověřuje starostu obce k úkonům spojeným s úpravou Dodatku č. 3.
Bod 10. Návrh na změnu názvu ulice
Jedná se o ulice „Pod Cvrčovskou cestou“. Občané, kteří vlastní pozemek v této ulici,
požádali o změnu názvu na „Kaštanová“, a to z důvodu příliš dlouhého schváleného názvu.
Poznámky, připomínky, podněty: Diskuze ZO ohledně možnosti a náročnosti změny,
relevantního zdůvodnění (jedná se o historický název v lokalitě, pojmenování ulice je řádně
zapsáno v katastru nemovitostí, název není urážející apod.).
ZO nepřijalo žádné usnesení. Budou zjištěny další okolnosti a požadavky, související
s případnou změnou názvu. O žádosti občanů a vlastním návrhu bude jednáno na zasedání ZO
po zjištění náročnosti a možnosti změny.
Bod 11. Návrh na zvýšení příspěvku na provoz MŠ Přezletice
Příspěvková organizace MŠ Přezletice předložila plán hospodaření do konce r. 2015 a
požádala o jednorázové navýšení příspěvku na provoz MŠ pro r. 2015 o částku 260 tis. Kč.
Hlavním důvodem je původně neplánovaný výdaj na nájemné za pronájem budovy školky.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s jednorázovým navýšením příspěvku na provoz Mateřské
školy Přezletice o jednorázovou částku 260.000,- Kč. Částka bude převedena na běžný účet
Mateřské školy Přezletice do 5 pracovních dnů od předložení žádosti o poskytnutí příspěvku.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s jednorázovým navýšením příspěvku na provoz Mateřské školy
Přezletice o jednorázovou částku 260.000,- Kč. Částka bude převedena na běžný účet
Mateřské školy Přezletice do 5 pracovních dnů od předložení žádosti o poskytnutí příspěvku.
Bod 12. Příspěvek na asistenta pedagoga
Návrhová komise předložila ZO k projednání žádost rodičů žáka MŠ se zdravotním
postižením (pozn. osobní údaje nezletilého žáka i žádajících rodičů jsou ZO známi, nebudou
však zveřejňovány. Jedná se o občany obce Přezletice.) o opakující se příspěvek na asistenta
pedagoga ve výši 3.000,- Kč, a to pro nový školní rok 2015/2016. Příspěvek byl poskytován i
v předchozím školním roce.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje opakující se příspěvek na asistenta pedagoga pro žáka mateřské
školy se zdravotním postižením. Opakující se příspěvek na mzdové výdaje na asistenta
pedagoga bude poskytnut ve výši 3.000,- Kč měsíčně, a to zpětně od 1.9.2015.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: Z ZO schvaluje opakující se příspěvek na asistenta pedagoga pro žáka mateřské
školy se zdravotním postižením. Opakující se příspěvek na mzdové výdaje na asistenta
pedagoga bude poskytnut ve výši 3.000,- Kč měsíčně, a to zpětně od 1.9.2015.
Bod 13. Stanovení nájemného (pedikúra) od 10/2015
Jedná se o případnou úpravu nájemného v provozovně pí. Urbanové (pedikúra). Při podpisu
nájemní smlouvy bylo stanoveno nájemné ve výši 500,- Kč do 30.9.2015 s tím, že bude

jednáno o případné změně. Pro zvýšení nájemného není aktuálně důvod. Je tedy navrhováno
ponechání měsíčního nájemného v původní sjednané výši.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s trváním Smlouvy o nájmu části nemovitosti čp. 45, uzavřenou
s paní Danielou Urbanovou. ZO stanovuje měsíční nájemné ve výši 500,- Kč, a to s platností
od 1.10.2015.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení: ZO souhlasí s trváním Smlouvy o nájmu části nemovitosti čp. 45, uzavřenou s paní
Danielou Urbanovou. ZO stanovuje měsíční nájemné ve výši 500,- Kč, a to s platností od
1.10.2015.
Bod 14. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 (příloha č. 11)
Správce rozpočtu seznámil ZO s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2015. Rozpočtové
opatření je poměrně rozsáhlé, mj. je navrhována i současná úprava položek rozpočtu. Hlavní
důvody rozpočtového opatření: úprava řady paragrafů dle aktuální skutečnosti, zvýšení
příspěvku MŠ, nájemné MŠ atd.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 a pověřuje správce
rozpočtu a účetní obce k provedení tohoto rozpočtového opatření.
Hlasování:

pro:

4

proti:

0

zdrželo se: 2

Usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3/2015 a pověřuje správce rozpočtu a
účetní obce k provedení tohoto rozpočtového opatření.
Bod 15. Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč (příloha č.12)
Starosta obce seznámil ZO se zprávou o činnosti Obecní policie Koleč za měsíc červenec
2015. Uvedl rozsah a výsledky prováděných akcí. Dále uvedl, že požádal obec Koleč o
zvýšení ostrahy v severní části obce, a to v souvislosti s aktuální absencí veřejného osvětlení.
ZO bere tyto informace na vědomí.
Bod 16. Různé, diskuze
- Ing. Červínová již při zahájení zasedání požádala ZO, zda by bylo možné při stanovení
termínu zasedání ZO navrhnout více možných termínů, neboť zejm. pro Ing.
Vrecionovou je složité měnit svůj pracovní program. Starosta obce přislíbil, že pokud
to bude možné, bude navrženo více termínů pro zasedání ZO, aby mohli ZO lépe
přizpůsobit svůj program a mohli se všichni zúčastnit zasedání.
- zadání druhé územní studie lokality A – Bílá vrátka – Ing. Červínová se ujistila zda je
zadání studie pouze přílohou smlouvy. – Odp. jedná se pouze o přílohu. O vlastním
zadání studie bude ZO jednat, až to bude aktuální. Zásadní podmínkou pro zadání je,
aby společnost Mahidrion Real nejprve vykoupila všechny vlastnické podíly
v lokalitě.
- Obecní zpravodaj – Ing. Červínová se dotázala, kdy bude vydán Obecní zpravodaj.
Zároveň důrazně a opakovaně požaduje, aby jí (event. opozičním ZO) byly předloženy
všechny články ke konzultaci, aby se k nim opoziční ZO mohli vyjádřit. Následně se
rozpoutala diskuze o požadavku Ing. Červínové, o plánovaném obsahu zpravodaje,
apod.
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta obce konstatoval, že program zasedání ZO byl vyčerpán.
Starosta obce ukončil zasedání ZO v 19,24 hod.

Termín a program zasedání budou řádně upřesněny a včas oznámeny.

Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová

Dne : 5.10.2015

Ověřili :

R.Novotný
T.Říha

Tomáš Říha
starosta obce

