Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo : 2
Datum : 19.2.2016

Program:
1. Výběr zhotovitele II. pavilonu MŠ Přezletice
2. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o spolupráci s firmou Benuga – prodloužení smlouvy
3. Záměr převzetí infrastruktury a komunikací od firmy MSI - lokalita Nohavice
4. Zpráva o činnosti a rozpis služeb OP Koleč
5. Příspěvek za poskytování knihovnických služeb
6. Výroční zpráva
7. Žádost o připojení – akce Vlajka pro Tibet
8. Inventury za r. 2015
9. Účetní závěrka obce za rok 2015, účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ
Přezletice
10. Žádost o příspěvek – sportovci (malá kopaná)
11. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – SSK Přezletice, Přezletice SG a RSC
Přezletice ml.
12. Smlouvy o právu provést stavbu – Šulcová J., Maška M., Mašková P.
13. Různé
Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18,00 hod.
Přítomni: 7 zastupitelů
Omluveni: xxx
Hosté
Starosta obce konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé 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: 7
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: 5
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: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Jmenování ověřovatelů zápisu: R. Novotný, T. Říha
Hlasování o navrženém programu:
Starosta obce požádal ZO o provedení následujících změn v programu - zařazení nových bodů
- a to následovně:
1) Sloučení bodů 5. a 11. a úprava názvu – původně samostatné žádosti obou klubů malé kopané,
technické sloučení do jednoho bodu; a
2) Předřazení původního bodu 10. Inventury za r. 2015 před bod „Účetní závěrka obce za r.
2015“. Zdůvodnění: lepší logické řazení bodů; a
3) Rozšíření bodu „Účetní závěrka obce za r. 2015“ o projednání účetní závěrky příspěvkové
organizace MŠ Přezletice. Zdůvodnění: dodání podkladů od příspěvkové organizace po
vyvěšení programu zasedání;
4) Doplnění bodu: Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace – SSK Přezletice,
kluby malé kopané („mladí“, veteránská liga). Zdůvodnění: příprava smluvních dokumentů
dle rozhodnutí ZO.
5) Doplnění bodu: Smlouvy o právu provést stavbu (pí. Šulcová, p. Maška, pí. Mašková) –
smlouvy se týkají rekonstrukce veřejného osvětlení v severní části obce, důvodem zařazení
jsou nové skutečnosti.

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: 7
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. Výběr zhotovitele II. pavilonu MŠ Přezletice
ZO p. Macourek informoval ZO o proběhlém malém VŘ na zhotovitele II. pavilonu MŠ
Přezletice. Nejvýhodnější a kompletní nabídku (vč. požadovaných referencí) předložila
společnost Urbio Sisto s.r.o., výsledná cena činí 9.315.364,- Kč vč. DPH.
Poznámky, připomínky, podněty: Jaký je plánovaný počet tříd? – Odp. 2 třídy. Součástí
projektu je samozřejmě kompletní zázemí. Řešeno aktuálně není parkování (předpokládá se
využití stávajícího parkoviště). Budova je projektována jako rozšiřitelná. / Z jakých zdrojů
bude výstavba financována? – Odp. Je požádáno o dotaci z fondů MŠMT výsledek bude znám

v II. polovině března 2016. Pokud by nebyla dotace získána, počítá se s podáním žádosti z
IROP– očekává se vyhlášení dotačních titulů v dubnu 2016 (výsledky budou známy nejdříve
koncem června 2016).
Návrh usnesení: ZO Přezletice bere na vědomí výsledek výběrového řízení zakázky malého
rozsahu na zhotovitele II. pavilonu MŠ Přezletice. Vybraným zhotovitelem je firma Urbio
Sisto s.r.o., IČ 28993012. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo „Novostavba II. budovy
MŠ v Přezleticích“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 3
Usnesení: ZO Přezletice bere na vědomí výsledek výběrového řízení zakázky malého rozsahu
na zhotovitele II. pavilonu MŠ Přezletice. Vybraným zhotovitelem je firma Urbio Sisto s.r.o.,
IČ 28993012. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo „Novostavba II. budovy MŠ
v Přezleticích“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Bod 2. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o spolupráci s firmou Benuga s.r.o. – prodloužení
smlouvy
Platnost smlouvy uplynula dne 16.2.2016, bod je bezpředmětný a nehlasovatelný.
Bod 3. Záměr převzetí infrastruktury a komunikací od firmy MSI
Návrhová komise seznámila ZO s žádostí firmy Moravská stavební – INVEST na předání
části pozemků a infrastruktury v lokalitě Nohavice. V první fázi by se mělo jednat o ulice
Nohavice, Pod Cvrčovskou cestou a Za Rybníkem.
Poznámky, připomínky, diskuze: Diskuze o převzetí komunikací a infrastruktury v lokalitě,
kde probíhá a bude probíhat výstavba; řešení případných poškození infrastruktury pokračující
výstavbou; záruky apod. Připomínky z diskuze byly zahrnuty do návrhu usnesení.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s postupným převzetím infrastruktury a komunikací v ul.
Nohavice, Pod Cvrčovskou cestou a Za Rybníkem, na základě předávacího protokolu, po
odstranění případných vad a nedodělků a v souladu se zněním platné Plánovací smlouvy. Na
převzetí dotčených komunikací a infrastruktury bude uzavřena samostatná smlouva.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 3
Usnesení: ZO souhlasí s postupným převzetím infrastruktury a komunikací v ul. Nohavice,
Pod Cvrčovskou cestou a Za Rybníkem, na základě předávacího protokolu, po odstranění
případných vad a nedodělků a v souladu se zněním platné Plánovací smlouvy. Na převzetí
dotčených komunikací a infrastruktury bude uzavřena samostatná smlouva.
Bod 4. Zpráva o činnosti a rozpis služeb OP Koleč (příloha č.1)
Návrhová komise předložila ZO zprávu o činnosti Obecní policie Koleč, a to za měsíc
prosinec 2015.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
ZO bere tuto informaci na vědomí.
Bod 5. Příspěvek na poskytování knihovnických služeb ( příloha č.2)
Knihovna Ed.Petišky požádala obec jako každoročně o příspěvek na poskytování
knihovnických služeb. Výše příspěvku vychází z aktuálního počtu obyvatel obce, pro r. 2016
by měl příspěvek činit 19 tis. Kč.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO Přezletice souhlasí s poskytnutím příspěvku na poskytování
knihovnických služeb na r. 2016 pro Knihovnu Eduarda Petišky, Brandýs nad Labem, a to ve
výši 19.000,- Kč.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO Přezletice souhlasí s poskytnutím příspěvku na poskytování knihovnických
služeb na r. 2016 pro Knihovnu Eduarda Petišky, Brandýs nad Labem, a to ve výši 19.000,Kč.

Bod 6. Výroční zpráva (příloha č.3)
Návrhová komise předložila ZO k projednání připravenou každoroční zprávu o svobodném
přístupu k informacím. Starosta obce shrnul hlavní oblasti dotazů.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, za r. 2015. ZO pověřuje starostu obce vyvěšením uvedené Výroční
zprávy na úřední desku.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje Výroční zprávu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, za r. 2015. ZO pověřuje starostu obce vyvěšením uvedené Výroční zprávy na
úřední desku.
Bod 7. Žádost o připojení – Vlajka pro Tibet
Starosta obce seznámil ZO s předloženou žádostí o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“.
ZO bere tuto informaci na vědomí, nepřijímá žádné usnesení.
Bod 8. Inventury za r. 2015
ZO p. Macourek jako předseda inventarizační komise předložil ZO k projednání připravené
inventury majetku obce k 31.12.2015. Inventarizační komise navrhla některá opatření,
zejména vyřazení drobného majetku, přesuny hotových projektů mezi účty apod..
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí závěry inventarizační komise a souhlasí s navrženými
opatřeními:
a) vyřazení drobného majetku dle příloh inventárního zápisu; a
b) ostatní individuální úpravy dle návrhů IK.
ZO pověřuje místostarostu obce a správce obce Z.Jílka k zabezpečení fyzické likvidace
vyřazovaného majetku. ZO pověřuje správce rozpočtu a účetní obce k řádnému zabezpečení
účtování o schválených změnách (vč. odúčtování vyřazovaného majetku).
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdrželo se: 3
Pro potřeby řádné evidence je nutné v tomto bodě uvést jmenovité hlasování:
Pro: T. Říha, R. Novotný, J. Macourek, F. Hucek
Proti: xxx
Zdržel se: Ing. Vrecionová, Ing. Červínová, P. Milota
Usnesení: ZO bere na vědomí závěry inventarizační komise a souhlasí s navrženými
opatřeními:
a) vyřazení drobného majetku dle příloh inventárního zápisu; a
b) ostatní individuální úpravy dle návrhů IK.
ZO pověřuje místostarostu obce a správce obce Z.Jílka k zabezpečení fyzické likvidace
vyřazovaného majetku. ZO pověřuje správce rozpočtu a účetní obce k řádnému zabezpečení
účtování o schválených změnách (vč. odúčtování vyřazovaného majetku).
Bod 9. Účetní závěrka obce za rok 2015, účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ
Přezletice
Návrhová komise předložila ZO k projednání účetní závěrku obce za r. 2015 a účetní závěrku
příspěvkové organizace MŠ Přezletice za r. 2015 (zatím bez návrhu na rozdělení zisku
příspěvkové organizace). Účetní závěrky obce i příspěvkové organizace budou nedílnou
součástí Závěrečného účtu obce za r. 2015, o kterém bude samostatně hlasováno.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení 9.1.: ZO schvaluje účetní závěrku Obce Přezletice za r. 2015 bez výhrad a
pověřuje účetní obce a správce rozpočtu k provedení příslušných účetních a evidenčních

záznamů. Účetní závěrka obce bude nedílnou součástí Závěrečného účtu hospodaření obce
Přezletice za r. 2015.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 2
Pro potřeby řádné evidence je nutné v tomto bodě uvést jmenovité hlasování:
Pro: T. Říha, R. Novotný, J. Macourek, F. Hucek, P. Milota
Proti: xxx
Zdržel se: Ing. Vrecionová, Ing. Červínová
Usnesení č. 9.1.: ZO schvaluje účetní závěrku Obce Přezletice za r. 2015 bez výhrad a
pověřuje účetní obce a správce rozpočtu k provedení příslušných účetních a evidenčních
záznamů. Účetní závěrka obce bude nedílnou součástí Závěrečného účtu hospodaření obce
Přezletice za r. 2015.
Návrh usnesení č. 9.2.: ZO schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek
organizace „Mateřská škola Přezletice“ za r. 2015 bez výhrad. Účetní závěrka
organizace bude nedílnou součástí Závěrečného účtu obce.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 2
Pro potřeby řádné evidence je nutné v tomto bodě uvést jmenovité hlasování:
Pro: T. Říha, R. Novotný, J. Macourek, F. Hucek, P. Milota
Proti: xxx
Zdržel se: Ing. Vrecionová, Ing. Červínová
Usnesení č. 9.2.: ZO schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek
organizace „Mateřská škola Přezletice“ za r. 2015 bez výhrad. Účetní závěrka
organizace bude nedílnou součástí Závěrečného účtu obce.
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Bod 10. Žádosti o příspěvek - sportovci (malá kopaná) (příloha č.4/1,2)
Starosta obce seznámil ZO s předloženými žádostmi fotbalových týmů o příspěvek na
sportovní činnost (startovné).
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení č. 10.1.: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na činnost (startovné) fotbalovému
týmu Přezletice SG pro r. 2016, a to v celkové výši max. 10.000,- Kč.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č. 10.1.: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na činnost (startovné) fotbalovému týmu
Přezletice SG pro r. 2016, a to v celkové výši max. 10.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 10.2.: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na činnost (startovné) fotbalovému
týmu SK RSC Přezletice ml., a to v celkové výši max. 10.000,- Kč.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č. 10.2.: ZO souhlasí s poskytnutím dotace na činnost (startovné) fotbalovému týmu
SK RSC Přezletice ml., a to v celkové výši max. 10.000,- Kč.
Bod 11 . Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – SSK Přezletice, (příloha č.
5/1,2,3)
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace navazují a právně ošetřují schválené příspěvky na
činnost sportovních klubů (viz předchozí bod a viz zápis ze zasedání ZO ze dne 14.12.2015 –
dotace SSK Přezletice).
Poznámky, připomínky, podněty: Ing. Vrecionová navrhla, aby bylo hlasováno o všech
smlouvách „an blok“, s čímž ostatní ZO souhlasili. Hlasování je tedy platné pro všechny 3
Návrhy usnesení.
Návrh usnesení č. 11.1.: ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 001/2016 s SSK Přezletice a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Návrh usnesení č. 11.2.: ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 002/2016 s fotbalovým týmem Přezletice SG a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Návrh usnesení č. 11.3.: ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 003/2016 s fotbalovým týmem SK RSC Přezletice ml. a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č. 11.1.: ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 001/2016 s SSK Přezletice a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Usnesení č. 11.2.: ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 002/2016 s fotbalovým týmem Přezletice SG a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Usnesení č. 11.3.: ZO souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
č. 003/2016 s fotbalovým týmem SK RSC Přezletice ml. a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
12. Smlouvy o právu provést stavbu – Šulcová J., Maška M., Mašková P. (příloha č.
6/1,2)
Návrhová komise předložila ZO k projednání 2 Smlouvy o právu provést stavbu. Obě
smlouvy se týkají rekonstruovaného veřejného osvětlení v severní části obce – část vedení je
umístěna v soukromých pozemcích, vyřešeno bylo však jen uložení kabelů NN a nebyla zatím
právně dořešena přílož vedení veřejného osvětlení. Smlouvy tuto situaci právně narovnávají.
Návrh usnesení č. 12.1.: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu, č.stavby:
4314/SPPS/2, název stavby: Přezletice V.O. – severní část obce s paní Jitkou Šulcovou a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č. 12.1.: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu, č.stavby:
4314/SPPS/2, název stavby: Přezletice V.O. – severní část obce s paní Jitkou Šulcovou a
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Návrh usnesení č. 12.2.: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu, č.stavby:
4314/SPPS/3, název stavby: Přezletice V.O. – severní část obce s panem Martinem Maškou a
paní Petrou Maškovou a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č. 12.2.: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu, č.stavby:
4314/SPPS/3, název stavby: Přezletice V.O. – severní část obce s panem Martinem Maškou a
paní Petrou Maškovou a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.
Bod 13. Různé, diskuze
Diskuze o zabezpečení základního vzdělávání přezletických dětí, výsledek zápisů do prvních
tříd, možnosti zřízení příspěvkové organizace ZŠ Přezletice (pro a proti), spolupráce s obcí
Zeleneč, výstavba ZŠ, zřízení malotřídek apod. (pro potřeby zápisu kráceno, úplná diskuze na
webových stránkách obce – videozáznam ze zasedání ZO ze dne 19.2.2016).
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta obce konstatoval, že program zasedání ZO byl vyčerpán.
Starosta obce ukončil zasedání ZO v 19,00 hod.
Termín a program zasedání budou řádně upřesněny a včas oznámeny.
Zapsal : Kopáčová Ladislava Ing.
Ověřili : Tomáš Říha
Tomáš Říha – starosta obce

Dne : 19.2.2016
Rudolf Novotný

