
 

 Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo : 7
 Datum : 24.9.2014 
  

  Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 24.9.2014 
 
Program:   

1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB ( IE-12–6004384/VB/1 

2. Smlouva o zřízení VB (přeložka NN, Zahradní 158) 

3. Smlouva o uzavření bud.smlouvy o zřízení VB služebnosti (přeložka VN, TS,Abbey) 

4. Smlouva o smlouvě bud. o zřízení VB – přeložka kNN, U Bažantnice 

5. Směnná smlouva – Agrodružstvo Brázdim 

6. Smlouva o výpůjčce (p.Sýkora) 

7. Smlouva na projektanta průtahových komunikací 

8. Výsledek VŘ + rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce (víceúčelový obecní dům) 

9. Dohoda mezi vlastníky provozně souvisejícího vodovodu (PVS a.s.) 

10. Souhlas vlastníka s umístěním SEK 

11. Zařazení místních komunikací do kategorií 

12. Příprava VŘ na úpravu projektů na příslušenství komunikací (Zahradní, Kaštanová, 
Na Váze) 

13. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 89/1 v lokalitě Zlatý kopec 

14. Návrh rozpočtového opatření č.5/2014 

15. Úprava ceníku služeb 

16. Pokrývačské práce na střelnici – příspěvek střelcům 

17. Žádost o příspěvek na asistenta pedagoga 

18. Příspěvek na seniorádu 

19. Vyrozumění od Ministerstva vnitra ČR o splnění povinnosti (samostatná působnost 
obce) 

20. Darovací smlouva – poz.parc.č .531/3 

21. Darovací smlouva – poz.parc.č. 431/27, 431/237 

22. Darovací smlouva – poz.parc.č. 530/34 

23. Darovací smlouva – poz.parc.č. 530/25 

24. Darovací smlouva – poz.parc.č. 431/236 



25. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce 

26. Výsledek VŘ na svoz komunálního a tříděného odpadu 

27. Příspěvek hanspaulská liga – veteráni 

28. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 531/5 (ÚZSVM) 

29. Dodatek č. 3 ke SOD s firmou COLAS CZ a.s. 

30. Dodatek č. 1 ke SOD s firmou Červenka Bohumil – BČ, s.r.o. 

31. Zakoupení počítače na Czech Point 

32. Studie lokality A 

33. Studie lokality D 

34. Studie lokality E 

35. Studie lokality F 

36. Studie lokality G 

37. Studie lokality H 

38. Různé 
Starostka obce zahájila zasedání ZO v 18,00 hod. 
 
Přítomni:   7 zastupitelů 
Omluveni:   xxx 
Hosté: Ing. arch. P. Starčevič, 4 další hosté 
 
Starostka obce konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo 
je usnášeníschopné.  
 
Navržení členové návrhové komise:    Ing. L. Červínová, Ing. T. Panýrová 
 
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. L. Kopáčová 
 
Jmenování členů návrhové komise:    Ing. L. Červínová, Ing. T. Panýrová 
 Hlasování: pro: 7  proti. 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování zapisovatele. navržena ing. L. Kopáčová 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. M. Dvořák, pí. O. Hanzlíková 
 
Hlasování o navrženém programu: 
Starostka obce požádala ZO o provedení následujících změn v programu (zařazení nových 
bodů), a to:  

1) vyřazení bodu 7) – Příkazní smlouva s Ing. Šiškou – bod byl již projednán na minulém 
zasedání ZO, jedná se tedy pouze o textovou chybu; a 

2) zařazení nového bodu: Příspěvek na hanspaulskou ligu – veteráni; a 
3) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 531/5 od ÚZSVM; a 
4) Dodatek č. 3 (firma COLAS CZ a.s.); a 



5) Dodatek č. 1 (firma Bohumil Červenka – BČ s.r.o.); a 
6) Zakoupení počítače – Czech Point.  

Důvodem pro zařazení všech bodů jsou nové skutečnosti. Vzhledem ke struktuře programu 
bylo dále navrženo veškeré nově zařazované body předřadit před body, týkající se územních 
studií. 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. Navržené nově 
zařazené body budou předřazeny před body, týkající se územních studií. Body budou 
adekvátně přečíslovány .    

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání ZO. Navržené nově zařazené 
body budou předřazeny před body, týkající se územních studií. Body budou adekvátně 
přečíslovány .    
 

1) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB (IE-12-6004384/VB/1) (příloha č.1) 
Starostka obce předložila ZO k projednání návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene pro firmu ČEZ Distribuce, týkající se obnovy nízkého napětí 
v severní části obce. Záměr o zřízení VB byl řádně vyvěšen na úřední desce. 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostku obce podpisem 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IE-12-6004384/VB/1 Přezletice severní část obce – obnova NN ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností ENERGON Dobříš, s.r.o. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IE-12-6004384/VB/1 Přezletice severní část obce – obnova NN ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností ENERGON Dobříš, s.r.o. 

2) Smlouva o zřízení VB (přeložka NN, Zahradní 158) (příloha č.2) 
Starostka obce předložila ZO k projednání návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene pro 
firmu ČEZ Distribuce, týkající se přeložky nízkého napětí v ul. Zahradní. Aby bylo možné 
případnou smlouvu uzavřít, je nezbytné vyvěsit záměr zřízení VB vyvěsit na úřední desce.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku obce vyvěšením záměru zřízení věcného břemene – 
služebnosti Přezletice, Zahradní 158 přeložka NN č. EP-12-6001824/VB/1 ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. zastoupené firmou K.Uhlíř s.r.o. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce vyvěšením záměru zřízení věcného břemene – 
služebnosti Přezletice, Zahradní 158 přeložka NN č. EP-12-6001824/VB/1 ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. zastoupené firmou K.Uhlíř s.r.o. 

3) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB služebnosti (přeložka VN, TS, 
Abbey) (příloha č. 3) 
Starostka obce předložila ZO k projednání Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
VB, týkající se přeložky vysokého napětí a vybudování trafostanice pro developera Abbey 
s.r.o.. Opět je nezbytné vyvěsit záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na úřední desce.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení:  ZO pověřuje starostku obce vyvěšením záměru zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6000360/VB/1Přezletice-přeložka VN, 



TS, pč430/70, Abbey ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností ENERGON 
Dobříš, s.r.o. za náhradu 7.000,-Kč. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce vyvěšením záměru zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6000360/VB/1Přezletice-přeložka VN, 
TS, pč430/70, Abbey ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností ENERGON 
Dobříš, s.r.o. za náhradu 7.000,-Kč. 

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – přeložka kNN, U Bažantnice 
     (příloha č. 4) 
Starostka obce předložila ZO k projednání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB, týkající 
se přeložky kabelu nízkého napětí v ul. U Bažantnice. Záměr uzavření smlouvy byl řádně 
vyvěšen na úřední desce.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy a  pověřuje starostku obce podpisem 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o 
právu provést stavbu č. IE-12-6005109/VB8 Přezletice, přepojení kNN, ul. U Bažantnice ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností COFELY a.s. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy a  pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o 
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu č. IE-12-6005109/VB8 Přezletice, přepojení kNN, ul. U Bažantnice ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. zastoupené společností COFELY a.s. 

5) Směnná smlouva – Agrodružstvo Brázdim příloha č.5) 
Starostka obce předložila ZO k projednání návrh směnné smlouvy, týkající se směny 
pozemků s Agrodružstvem Brázdim. Jedná se o pozemek v areálu býv. JZD Na Kocandě a 
pozemek v ul. Kaštanová. Důvodem pro směnu je narovnání vztahů. Záměr směnit obecní 
pozemky za pozemky jiného vlastníka byl řádně vyvěšen na úřední desce.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostku obce podpisem 
směnné smlouvy na směnu pozemků parc.č.355/3, 355/4 a 551/10 v k.ú.Přezletice ve 
vlastnictví společnosti Agrodružstvo Brázdim a pozemků parc.č.275/2 a 401/16 v k.ú. 
Přezletice ve vlastnictví Obce Přezletice. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostku obce podpisem směnné 
smlouvy na směnu pozemků parc.č.355/3, 355/4 a 551/10 v k.ú.Přezletice ve vlastnictví 
společnosti Agrodružstvo Brázdim a pozemků parc.č.275/2 a 401/16 v k.ú. Přezletice ve 
vlastnictví Obce Přezletice. 

6) Smlouva o výpůjčce (p. Sýkora) (příloha č.6) 
Starostka obce předložila ZO k projednání návrh Smlouvy o výpůjčce pozemku konkrétní 
osobě. Jedná se o obcí získané pozemky v lokalitě ul. Ctěnická, o jejichž hospodářské využití 
do doby jiného, obcí zamýšleného projektu využití pozemků, má zájem dárce těchto pozemků 
p. Sýkora. Záměr přenechání pozemků do bezplatného dočasného užívání formou výpůjčky 
konkrétní osobě byl řádně zveřejněn na úřední desce. 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouva a pověřuje starostku obce podpisem 
Smlouvy o výpůjčce pozemků parc.č. 431/53 a 431/217 v k.ú.Přezletice panu Jindřichu 
Sýkorovi za účelem provozování zemědělské činnosti. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 



Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouva a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o 
výpůjčce pozemků parc.č. 431/53 a 431/217 v k.ú.Přezletice panu Jindřichu Sýkorovi za 
účelem provozování zemědělské činnosti. 

7) Smlouva na projektanta průtahových komunikací  (příloha č. 7) 
Starostka obce předložila ZO k projednání smlouvu s projektantem na přípravu projektů na 
rekonstrukci průtahových komunikací. Výběrové řízení prováděl za účasti obce Krajský úřad 
Stč.kraje.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: Jak obec (její zástupci) prověřovali projektanta? – 
Odp. Projektant byl prověřen v rámci výběrového řízení. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostku obce podpisem 
smlouvy o dílo se společností CR projekt s.r.o. a KÚ Středočeského kraje na zpracování 
projektové dokumentace na akci: „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“. 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o 
dílo se společností CR projekt s.r.o. a KÚ Středočeského kraje na zpracování projektové 
dokumentace na akci: „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“. 

8) Výsledek výběrového řízení + rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce (víceúčelový obecní 
dům) (příloha č. 8) 
Starostka informovala ZO o proběhlém výběrovém řízení na zpracování projektové 
dokumentace na akci výstavby víceúčelového obecního domu v obci. Ve VŘ byla vybrána 
jako nejvhodnější nabídka firmy Novák a Partner s.r.o.. 
Poznámky, podněty, připomínky hostů:  
Dotaz: Kolik je plánovaná cena nového obecního domu? – Odp. Předpoklad je cca 40 mil. Kč. 
Aktuálně se ale vybíral pouze zhotovitel projektové dokumentace. 
Dotaz: Kde obec vezme peníze na výstavbu OD? – Odp. Obec se bude snažit získat dotaci na 
výstavbu. 
Dotaz: Kde obec získá peníze na krytí vlastních zdrojů, potřebných k dotaci, když by se – dle 
výpočtu dotazovatele – mělo jednat o 9 mil. Kč? – Odp. V tuto chvíli není absolutně známo, 
za jakých podmínek budou případné dotace poskytováno a jaká bude event. požadována výše 
vlastních zdrojů obce. Dotace mohou být poskytnuty i ve výši 95 – 100% částky výstavby. 
Dotaz: Opakovaně je dotazováno, kde obec vezme částku 9 mil. Kč vlastních zdrojů. – Odp.: 
Zástupcům obce není jasné, o jaké částce (9 mil. Kč) dotazovatel hovoří.  
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 
o dílo se společností NOVÁK a PARTNER, s.r.o. na zakázku: „Projektová dokumentace na 
akci Novostavba víceúčelového obecního domu v obci Přezletice“. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy 
o dílo se společností NOVÁK a PARTNER, s.r.o. na zakázku: „Projektová dokumentace na 
akci Novostavba víceúčelového obecního domu v obci Přezletice“. 

9) Dohoda mezi vlastníky provozně souvisejícího vodovodu (PVS a.s.) (příloha č. 9) 
Starostka obce předložila ZO k projednání dohodu mezi vlastníky provozně související 
infrastruktury – vodovodu. Dohoda se týká úpravy stávající spolupráce dle novelizace  
právních norem.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dohody a pověřuje starostku obce podpisem 
Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a jejich vzájemných právech a 
povinnostech s hlavním městem Praha, zastoupeným PVS a.s. 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 



Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dohody a pověřuje starostku obce podpisem Dohody 
vlastníků provozně souvisejících vodovodů a jejich vzájemných právech a povinnostech 
s hlavním městem Praha, zastoupeným PVS a.s. 

10) Souhlas vlastníka s umístěním SEK (příloha č. 10) 
Starostka obce předložila ZO k projednání udělení souhlasu s umístěním sítě elektronických 
komunikací. Společnost Cznet.cz na základě uděleného souhlasu umístí na budovu Obecního 
úřadu čp. 48, Veleňská ul., technologické zařízení (internet). Za umístění zařízení bude OÚ 
poskytnuta nefinanční kompenzace (internet pro OÚ zdarma).  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: Je smlouva na dobu určitou či neurčitou? – Odp. Ve 
smlouvě je stanovena standardní výpovědní lhůta 6 měsíců. Tedy na dobu neurčitou. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Souhlasu a pověřuje starostku obce podpisem 
Souhlasu vlastníka s umístěním sítě elektronických komunikací (SEK) s provozovatelem 
služeb Cznet.cz. 

Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Souhlasu a pověřuje starostku obce podpisem Souhlasu 
vlastníka s umístěním sítě elektronických komunikací (SEK) s provozovatelem služeb 
Cznet.cz. 

11) Zařazení místních komunikací do kategorií 
Starostka obce požádala ZO o pověření k zařazení nových místních komunikací do kategorií. 
Jedná se o vzniklé (či rozšířené) místní komunikace zejm. v lokalitě Nohavice, které byly 
řádně zaneseny do katastru nemovitostí a je tedy nutné je zařadit do příslušných kategorií 
(pasportu místních komunikací).  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku obce, aby požádala OÚ jako silniční správní úřad ve 
věcech místních komunikací o zařazení místních komunikací: Potůčková, Nohavice, Za 
rybníkem, U Vrbek,  prodloužení ulice V Podskalí, V Pěšinkách, Pod Cvrčovskou cestou, Za 
Humny, Pod Hřebenem a severní část ulice V Podskalí do pasportu místních komunikací obce 
Přezletice. 

Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce, aby požádala OÚ jako silniční správní úřad ve věcech 
místních komunikací o zařazení místních komunikací: Potůčková, Nohavice, Za rybníkem, U 
Vrbek,  prodloužení ulice V Podskalí, V Pěšinkách, Pod Cvrčovskou cestou, Za Humny, Pod 
Hřebenem a severní část ulice V Podskalí do pasportu místních komunikací obce Přezletice. 

12) Příprava VŘ na úpravu projektů na příslušenství komunikací (Zahradní, 
Kaštanová, Na Váze) 
Starostka obce požádala ZO o pověření k přípravě a provedení výběrového řízení na 
projektanta – úprava projektů na příslušenství místních komunikací. Jedná se o úpravu 
stávajících projektů, které byly využity při rekonstrukci místních komunikací Zahradní, 
Kaštanová a Na Váze a které upravovaly např. parkovací stání apod. V uvedených lokalitách 
došlo v minulých obdobích ke změnám (např. vybudování otočky BUS apod.), je tedy třeba 
zaktualizovat i projekty, aby mohly být využity v budoucnosti. 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku obce přípravou a provedením výběrového řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Úprava PD na příslušenství místních 
komunikací Zahradní, Na Váze a Kaštanová“. 

Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0  
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce přípravou a provedením výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu s názvem „Úprava PD na příslušenství místních komunikací 
Zahradní, Na Váze a Kaštanová“. 



13) Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 89/1 v lokalitě Zlatý kopec 
Starostka obce předložila ZO k projednání záměr některých obyvatel lokality Zlatý kopec na 
pronájem části pozemku parc.č. 89/1. Pozemek tvoří součást břehu potoka a jeho nejbližší 
část, bezprostředně navazující na bytovou výstavbu. Jeho údržba je pouze základní, pozemek 
je často zneužíván pro odhození odpadků. Obyvatelé sousedícího bytového domu mají zájem 
jej provizorně oplotit, udržovat jej a využívat jako odpočinkovou zónu. Jiné využití pozemku 
obcí je zatím velmi nepravděpodobné a občané jsou srozuměni s podmínkami používání 
pozemku. Je nutné vyvěsit záměr pronájmu na úřední desku. 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku obce vyvěšením záměru pronájmu části pozemku 
parc.č. 89/1 v k.ú. Přezletice majitelům sousedních nemovitostí za účelem zvýšení ochrany 
majetku a údržby prostranství podél  Vrbového potoka. 

Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0  
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce vyvěšením záměru pronájmu části pozemku parc.č. 
89/1 v k.ú. Přezletice majitelům sousedních nemovitostí za účelem zvýšení ochrany majetku a 
údržby prostranství podél  Vrbového potoka. 

14) Návrh rozpočtového opatření č. 5/2014 (příloha č. 11) 
Starostka obce předložila ZO návrh rozpočtového opatření č. 5/2014 a požádala správce 
rozpočtu, aby shrnul zásadní změny. Navrhované RO je poměrně rozsáhlé, neboť – dle 
aktuálních informací poskytovatele dotace – upřesňuje a částečně mění účtování poskytnuté 
dotace a prováděné investiční akce (rekonstrukce místních komunikací). Vzhledem 
k nadcházejícím komunálním volbám a k zákonným lhůtám a povinnostem s tím spojených, 
upravují se i další příjmové a výdajové paragrafy, dle očekávaných příjmů a výdajů pro 
měsíce září – listopad 2014 vč., a to tak, aby nedošlo k problémům při účtování.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: Když dochází k úpravě rozpočtu, znamená to, že již 
byla provedena kolaudace rekonstruovaných místních komunikací (zejm. uvedena ul. 
Kaštanová)? – Odp. Stavba je zatím před kolaudací. To však s předmětným rozpočtovým 
opatřením nesouvisí.  
Návrh usnesení: ZO souhlasí s úpravami rozpočtu v souladu s návrhem Rozpočtového 
opatření č. 5/2014 a schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2014. ZO pověřuje účetní obce a 
správce rozpočtu k provedení Rozpočtového opatření č. 5/2014. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s úpravami rozpočtu v souladu s návrhem Rozpočtového opatření č. 
5/2014 a schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2014. ZO pověřuje účetní obce a správce 
rozpočtu k provedení Rozpočtového opatření č. 5/2014. 
 
15) Úprava ceníku služeb 
Starostka obce předložila ZO k projednání úpravu ceníku služeb. Navrhovaná změna se týká 
zejm. dosavadních pronájmů obecního společenského sálu a zabezpečení opravy kanalizace. 
Tyto aktivity by neměly být obcí poskytovány, dochází proto k rušení těchto položek v ceníku 
služeb. 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s úpravou Ceníku služeb – zrušení pronájmu společenského sálu 
a zrušení oprav čerpadel. 

Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0  
Usnesení: ZO souhlasí s úpravou Ceníku služeb – zrušení pronájmu společenského sálu a 
zrušení oprav čerpadel. 
 
16) Pokrývačské práce na střelnici – příspěvek střelcům 
Starostka obce předložila ZO k projednání žádost SKK Přezletice o možnost poskytnutí 
příspěvku na provedenou opravu střechy střelnice. Střelecký klub rovněž požádal o možnost 



navýšení příspěvku na ostatní výlohy, a to z důvodu navýšení počtu střelců, navýšení nákladů 
(zejm. startovného, cestovného atd.). 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku SSK Přezletice ve výši 35.000,- Kč. 
25.000,- jako příspěvek na opravu střechy budovy na střelnici a 10.000,- na výlohy (startovné 
apod.) z důvodu navýšení počtu střelců. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku SSK Přezletice ve výši 35.000,- Kč. 25.000,- 
jako příspěvek na opravu střechy budovy na střelnici a 10.000,- na výlohy (startovné apod.) 
z důvodu navýšení počtu střelců. 
 
17) Žádost o příspěvek na asistenta pedagoga 
Starostka obce předložila ZO žádost rodičů handicapovaného žáka MŠ Přezletice o poskytnutí 
opakujícího se příspěvku na asistenta pedagoga.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO schvaluje opakující se příspěvek na asistenta pedagoga pro 
_______________________, ve výši 3.000,- Kč měsíčně na mzdové výdaje MŠ Přezletice na 
asistenta pedagoga, a to pro školní rok 2014/2015. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje opakující se příspěvek na asistenta pedagoga pro 
__________________, ve výši 3.000,- Kč měsíčně na mzdové výdaje MŠ Přezletice na 
asistenta pedagoga, a to pro školní rok 2014/2015.  
 
18) Příspěvek na seniorádu   
Starostka obce požádala ZO o projednání možnosti mimořádného příspěvku pro SKK 
Přezletice, který zajišťoval jednu z disciplín na Seniorádě, jíž se účastnilo i družstvo Přezletic. 
Příspěvek je určen zejm. na úhradu spotřebovaného materiálu. 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek SSK Přezletice ve výši 4.000,- Kč na zajištění 
Senioriády – střelba z malorážky. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO schvaluje příspěvek SSK Přezletice ve výši 4.000,- Kč na zajištění Senioriády 
– střelba z malorážky. 
 
19) Vyrozumění od Ministerstva vnitra ČR o splnění povinností (samostatná působnost 
obce) (příloha č.12) 
Starostka obce informovala ZO o přijetí Vyrozumění od MV o splnění povinností obce. 
Vyrozumění je závěrečným dokumentem proběhlé kontroly MV ČR a mj. potvrzuje splnění 
zadaných úkolů a adekvátnost a splnění přijatých nápravných opatření. 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
ZO bere na vědomí vyrozumění o splnění povinností vyplývajících z § 129a odst. 2 – 4 
zákona o obcích v souvislosti s kontrolou výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům 
obce Přezletice. 
 
20) Darovací smlouva – poz.parc.č. 531/3 (příloha č. 13) 
Starostka obce předložila ZO k projednání návrh darovací smlouvy s pí. O.Daňhelovou, 
týkající se darování části pozemku (Vrbového potoka). Důvodem daru je snaha obce sjednotit 
vlastnictví pozemků tak, aby bylo možné zabezpečit jejich řádnou údržbu, revitalizaci apod.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku obce podpisem Darovací 
smlouvy s paní Olgou Daňhelovou na ideální 1/6 pozemku parc.č. 531/3 – vodní plocha v k.ú. 
Přezletice. ZO pověřuje starostku provedením vkladu do KN. 



Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku obce podpisem Darovací smlouvy 
s paní Olgou Daňhelovou na ideální 1/6 pozemku parc.č. 531/3 – vodní plocha v k.ú. 
Přezletice. ZO pověřuje starostku provedením vkladu do KN. 
 
21) Darovací smlouva – poz.parc.č. 431/27 a 431/237 (příloha č. 14) 
Starostka obce předložila ZO k projednání připravenou darovací smlouvu s pí. O.Daňhelovou. 
Tato smlouva se týká pozemků podél Ctěnického potoka.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku obce podpisem Darovací 
smlouvy s paní Olgou Daňhelovou na ideální 1/60 pozemku parc.č. 431/27 – ostatní plocha, 
neplodná půda a parc.č. 431/237 – orná půda v k.ú. Přezletice. ZO pověřuje starostku 
provedením vkladu do KN. 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku obce podpisem Darovací smlouvy 
s paní Olgou Daňhelovou na ideální 1/60 pozemku parc.č. 431/27 – ostatní plocha, neplodná 
půda a parc.č. 431/237 – orná půda v k.ú. Přezletice. ZO pověřuje starostku provedením 
vkladu do KN. 
 
22) Darovací smlouva – poz.parc.č. 530/34  (příloha č.15) 
Starostka obce předložila ZO k projednání návrh darovací smlouvy s pí. O.Daňhelovou, 
týkající se části pozemku – Ctěnického potoka. 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku obce podpisem Darovací 
smlouvy s paní Olgou Daňhelovou na ideální 1/2 pozemku parc.č. 530/34 – vodní plocha 
v k.ú. Přezletice. ZO pověřuje starostku provedením vkladu do KN. 

Hlasování: pro:7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku obce podpisem Darovací smlouvy 
s paní Olgou Daňhelovou na ideální 1/2 pozemku parc.č. 530/34 – vodní plocha v k.ú. 
Přezletice. ZO pověřuje starostku provedením vkladu do KN. 
23) Darovací smlouva – poz.parc.č. 530/25 (příloha č. 16) 
Starostka obce předložila ZO k projednání návrh darovací smlouvy s pí. O.Daňhelovou, 
týkající se části pozemku – Ctěnický potok.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku obce podpisem Darovací 
smlouvy s paní Olgou Daňhelovou na ideální 1/12 pozemku parc.č. 530/25 – vodní plocha 
v k.ú. Přezletice. ZO pověřuje starostku provedením vkladu do KN. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 

Usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku obce podpisem Darovací smlouvy 
s paní Olgou Daňhelovou na ideální 1/12 pozemku parc.č. 530/25 – vodní plocha v k.ú. 
Přezletice. ZO pověřuje starostku provedením vkladu do KN. 
 
24) Darovací smlouva – poz.parc.č. 431/236 (příloha č. 17) 
Starostka obce předložila ZO k projednání návrh darovací smlouvy s pí. O.Daňhelovou, 
týkající se části pozemku podél Ctěnického potoka. 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku obce podpisem Darovací 
smlouvy s paní Olgou Daňhelovou na ideální 1/60 pozemku parc.č. 430/236 – orná půda 
v k.ú. Přezletice. ZO pověřuje starostku provedením vkladu do KN. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 



Usnesení: ZO schvaluje smlouvu a pověřuje starostku obce podpisem Darovací smlouvy 
s paní Olgou Daňhelovou na ideální 1/60 pozemku parc.č. 430/236 – orná půda v k.ú. 
Přezletice. ZO pověřuje starostku provedením vkladu do KN. 
 
25) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce (příloha č. 18) 
Starostka obce informovala ZO o proběhlé dílčí kontrole hospodaření obce, z níž vyplynula 
drobná pochybení, která budou napravena současně navrhovaným systémovým opatřením. 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce Přezletice. 
ZO přijímá toto systémové opatření: o veškerých účetních záznamech zejm. při převodu 
vlastnictví, bude účtováno neprodleně, jakmile tato situace nastane (tj. v případě podpisu 
smluvních dokumentů neprodleně po předání návrhu na vklad vlastnického práva příslušnému 
katastrálnímu úřadu). ZO dále přijímá systémové opatření ohledně účtování výsledku 
hospodaření: neprodleně po schválení Závěrečného účtu obce, nejpozději vždy do 30.6. 
příslušného kalendářního roku, bude přeúčtován hospodářský výsledek z účtu 431 – Výsledek 
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta. Za 
plnění přijatých systémových opatření zodpovídá: účetní obce, správce rozpočtu a 
starosta/místostarosta obce. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO bere na vědomí závěry dílčího přezkoumání hospodaření obce Přezletice. ZO 
přijímá toto systémové opatření: o veškerých účetních záznamech zejm. při převodu 
vlastnictví, bude účtováno neprodleně, jakmile tato situace nastane (tj. v případě podpisu 
smluvních dokumentů neprodleně po předání návrhu na vklad vlastnického práva příslušnému 
katastrálnímu úřadu). ZO dále přijímá systémové opatření ohledně účtování výsledku 
hospodaření: neprodleně po schválení Závěrečného účtu obce, nejpozději vždy do 30.6. 
příslušného kalendářního roku, bude přeúčtován hospodářský výsledek z účtu 431 – Výsledek 
hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta. Za 
plnění přijatých systémových opatření zodpovídá: účetní obce, správce rozpočtu a 
starosta/místostarosta obce.  
 
26) Výsledek VŘ na svoz komunálního a tříděného odpadu (příloha č. 19) 
Starostka obce informovala ZO o výběrovém řízení na svoz komunálního a tříděného odpadu. 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
ZO bere na vědomí informace o probíhajícím výběrovém řízení. 
 
27) Žádost o příspěvek na startovné – hanspaulská liga (veteráni) 
Místostarostka obce předložila ZO k projednání žádost o příspěvek na startovné pro fotbalisty 
„veterány“ pro podzimní sezónu. Příspěvek tentokrát činí 3.300,- Kč.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na startovné pro sezónu PODZIM  
2014 Hansapulské ligy pro tým Přezletice SG ve výši 3.300,-Kč.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na startovné pro sezónu PODZIM  2014 
Hansapulské ligy pro tým Přezletice SG ve výši 3.300,-Kč.  
 
28) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 531/5 (ÚZSVM) (příloha č. 20) 
Starostka obce předložila ZO k projednání smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 
531/5 v k.ú. Přezletice od ÚZSVM. Jedná se o pozemek, spolutvořící Vrbový potok.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 



Návrh usnesení: ZO souhlasí se smlouvou a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (pozemek parc.č. 531/5-vodní 
plocha) s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí se smlouvou a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (pozemek parc.č. 531/5-vodní 
plocha) s ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
 
29) Dodatek č. 3 ke SOD s firmou COLAS CZ a.s. (příloha č. 21 
Starostka obce předložila ZO k projednání návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, uzavřené 
s firmou Colas CZ (rekonstrukce ul. Kaštanová a V Podskalí).  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek a pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 3 se 
společností COLAS CZ, a.s. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje dodatek a pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 3 se 
společností COLAS CZ, a.s. 
 
30) Dodatek č. 1 ke SOD s firmou Červenka Bohumil – BČ, s.r.o.  (příloha č. 22) 
Starostka obce předložila ZO k projednání návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené 
s firmou Červenka Bohumil – BČ s.r.o. (odvodnění ul. Cukrovarská, úpr. V Podskalí). 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO schvaluje dodatek  a pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 1 se 
společností Červenka Bohumil – BČ, s.r.o. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje dodatek  a pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 1 se 
společností Červenka Bohumil – BČ, s.r.o. 
 
31) Zakoupení počítače – Czech Point 
Starostka obce informovala ZO o nutnosti zakoupení nového počítače, určeného pro provoz 
Czech Pointu. Stávající počítač byl pořízen v souvislosti se zaváděním systému, nyní již není 
schopen plnit požadavky aktualizovaného programu.  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
ZO bere na vědomí nutnost pořídit nový počítači pro služby CzechPointu a pověřuje starostku 
jeho nákupem. 
 
32) Studie lokality A 
Starostka obce vyzvala Ing. arch. P.Starčeviče, aby seznámil ZO a přítomné hosty s jím 
vypracovanými územními studiemi. Ing. arch. Starčevič v úvodu svého vystoupení uvedl, že 
v souladu s § 30 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) je ZO o územních lokalitách pouze informováno a pověřuje pořizovatele ke 
splnění zákonných úkolů. Dle citovaného zákona je pořizovatelem rozuměna starostka obce a 
Ing. Perglerová, pořizovatelka na základě mandátní smlouvy. 

O jednotlivých lokalitách je jednáno a hlasováno samostatně.  

Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx  
 
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Územní studii: Lokalita A – Bílá vrátka – Ke Ctěnicím 
(zhotovitel Ing. arch. Petr Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje pořizovateli 
schválit možnost jejího využití. 
ZO ukládá starostce obce: 



1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita A – Bílá vrátka – Ke Ctěnicím a 
podat návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence 
územně plánovací činnosti;  

2. poskytnout Územní studii: Lokalita A – Bílá vrátka – Ke Ctěnicím opatřenou 
záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního 
plánování a Krajskému úřadu Středočeského kraje;  

3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studii: Lokalita A – Bílá vrátka – 
Ke Ctěnicím. 
Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 

Usnesení: ZO bere na vědomí Územní studii: Lokalita A – Bílá vrátka – Ke Ctěnicím 
(zhotovitel Ing. arch. Petr Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje pořizovateli 
schválit možnost jejího využití. 
ZO ukládá starostce obce: 

1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita A – Bílá vrátka – Ke Ctěnicím a 
podat návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence 
územně plánovací činnosti;  

2. poskytnout Územní studii: Lokalita A – Bílá vrátka – Ke Ctěnicím opatřenou 
záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu 
územního plánování a Krajskému úřadu Středočeského kraje;  

3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studii: Lokalita A – Bílá vrátka 
– Ke Ctěnicím. 

 
33) Studie lokality D 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Před přednesením návrhu usnesení se omluvil 1 zastupitel (krátkodobá indispozice). 
Hlasování bodu 33) probíhalo v počtu 6 zastupitelů. 
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Územní studii: Lokalita D – Pěšinky (zhotovitel Ing. 
arch. Petr Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje pořizovateli schválit možnost 
jejího využití. 
ZO ukládá starostce obce: 

1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita D – Pěšinky a podat návrh 
Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně 
plánovací činnosti;  

2. poskytnout Územní studii: Lokalita D – Pěšinky opatřenou záznamem o účinnosti 
příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a 
Krajskému úřadu Středočeského kraje;  

3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studii: Lokalita D – Pěšinky.  
Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 

Usnesení: ZO bere na vědomí Územní studii: Lokalita D – Pěšinky (zhotovitel Ing. arch. Petr 
Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje pořizovateli schválit možnost jejího 
využití. 
ZO ukládá starostce obce: 

1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita D – Pěšinky a podat návrh 
Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně 
plánovací činnosti;  

2. poskytnout Územní studii: Lokalita D – Pěšinky opatřenou záznamem o účinnosti 
příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému 
úřadu Středočeského kraje;  

3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studii: Lokalita D – Pěšinky.  
 
34) Studie lokality E 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 



Před přednesením návrhu usnesení se na zasedání ZO dostavil krátkodobě nepřítomný ZO. 
Zasedání ZO nadále probíhalo v počtu 7 zastupitelů. 
 
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Územní studii: Lokalita E - Žabokřik (zhotovitel Ing. 
arch. Petr Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje pořizovateli schválit možnost 
jejího využití. 
ZO ukládá starostce obce: 

1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita E - Žabokřik a podat návrh 
Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně 
plánovací činnosti;  

2. poskytnout Územní studii: Lokalita E – Žabokřik opatřenou záznamem o účinnosti 
příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému 
úřadu Středočeského kraje;  

3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studii: Lokalita E – Žabokřik .  
Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 

Usnesení: ZO bere na vědomí Územní studii: Lokalita E - Žabokřik (zhotovitel Ing. arch. Petr 
Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje pořizovateli schválit možnost jejího 
využití. 
ZO ukládá starostce obce: 

1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita E - Žabokřik a podat návrh 
Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně 
plánovací činnosti;  

2. poskytnout Územní studii: Lokalita E – Žabokřik opatřenou záznamem o účinnosti 
příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému 
úřadu Středočeského kraje;  

3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studii: Lokalita E – Žabokřik .  
 
35) Studie lokality F  
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Územní studii: Lokalita F - Luka (zhotovitel Ing. arch. 
Petr Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje pořizovateli schválit možnost jejího 
využití. 
ZO ukládá starostce obce: 

1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita F – Luka a podat návrh Krajskému 
úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti;  

2. poskytnout Územní studii: Lokalita F – Luka opatřenou záznamem o účinnosti 
příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému 
úřadu Středočeského kraje;  

3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studii: Lokalita F - Luka .  
Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 

Usnesení: ZO bere na vědomí Územní studii: Lokalita F - Luka (zhotovitel Ing. arch. Petr 
Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje pořizovateli schválit možnost jejího 
využití. 
ZO ukládá starostce obce: 

1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita F – Luka a podat návrh Krajskému 
úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně plánovací činnosti;  

2. poskytnout Územní studii: Lokalita F – Luka opatřenou záznamem o účinnosti 
příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému 
úřadu Středočeského kraje;  

3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studii: Lokalita F - Luka .  
 
36) Studie lokality G 



Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Územní studii: Lokalita G – Pod Lesem (zhotovitel Ing. 
arch. Petr Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje pořizovateli schválit možnost 
jejího využití. 
ZO ukládá starostce obce: 

1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita G – Pod Lesem a podat návrh 
Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně 
plánovací činnosti;  

2. poskytnout Územní studii: Lokalita G – Pod Lesem opatřenou záznamem o účinnosti 
příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému 
úřadu Středočeského kraje;  

3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studii: Lokalita G – Pod Lesem .  
Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 

Usnesení: ZO bere na vědomí Územní studii: Lokalita G – Pod Lesem (zhotovitel Ing. arch. 
Petr Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje pořizovateli schválit možnost jejího 
využití. 
ZO ukládá starostce obce: 

1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita G – Pod Lesem a podat návrh 
Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence územně 
plánovací činnosti;  

2. poskytnout Územní studii: Lokalita G – Pod Lesem opatřenou záznamem o účinnosti 
příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního plánování a Krajskému 
úřadu Středočeského kraje;  

3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studii: Lokalita G – Pod Lesem .  
 
37) Studie lokality H 
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx 
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Územní studii: Lokalita H – Archeologický park Zlatý 
kopec (zhotovitel Ing. arch. Petr Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje 
pořizovateli schválit možnost jejího využití. 
ZO ukládá starostce obce: 

1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita H – Archeologický park Zlatý kopec 
a podat návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence 
územně plánovací činnosti;  

2. poskytnout Územní studii: Lokalita H – Archeologický park Zlatý kopec opatřenou 
záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního 
plánování a Krajskému úřadu Středočeského kraje;  

3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studii: Lokalita H – Archeologický 
park Zlatý kopec .  
Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 

Usnesení: ZO bere na vědomí Územní studii: Lokalita H – Archeologický park Zlatý kopec 
(zhotovitel Ing. arch. Petr Starčevič, autorizovaný architekt ČKA) a doporučuje pořizovateli 
schválit možnost jejího využití. 
ZO ukládá starostce obce: 

1. zpracovat registrační list Územní studie: Lokalita H – Archeologický park Zlatý kopec 
a podat návrh Krajskému úřadu Středočeského kraje na vložení jeho dat do evidence 
územně plánovací činnosti;  

2. poskytnout Územní studii: Lokalita H – Archeologický park Zlatý kopec opatřenou 
záznamem o účinnosti příslušnému stavebnímu úřadu, příslušnému úřadu územního 
plánování a Krajskému úřadu Středočeského kraje;  

3. zabezpečit archivování úplného elaborátu Územní studii: Lokalita H – Archeologický 
park Zlatý kopec .  



 
38) Různé  
- dotaz hosta: zda by bylo možné upravit bezprostředního okolí můstku v ul. Cukrovarská 
(nájezd do „esíček“), zatáčka je velmi nepřehledná. – Odp. Jedná se, bohužel, o pozemky 
v jiném katastrálním území a v majetku jiného vlastníka (hl.město Praha). Tyto pozemky obec 
nemůže samovolně upravovat, může – a také tak opakovaně činí – požadovat nápravu u 
vlastníka či správce pozemků.  
 
Starostka obce ukončila zasedání ZO v 19,12 hod. 

Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová Dne : 24.9.2014 
 
 Ověřili : Ing.Milan Dvořák 
 
  Olga Hanzlíková 
  
  Ing.Veronika Vrecionová 
 


