Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
2
Datum : 26.04.2010

Zápis :Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 26.4.2010
Program:

1. Smlouva o sdružených službách dodávky el. ze sítí NN (ČEZ Prodej
s.r.o., SO100000000346122304)
2. Smlouva o připojení (ČEZ Distribuce s.r.o., 10 NN 2 02303205)
3. Mandátní smlouva č.j. 030/03/2010 – Ing. Šiška
4. Smlouva o autorizovaném měření emisí (kominictví)
5. Smlouva – (Město Brandýs n.L. – služby ITC a hostovaná spis. služba)
6. Vyjádření obce ke stav.záměru v lokalitě Nohavice, parc. č. 190
7. Návrh dohody o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy (Obec Koleč)
8. Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč – únor 2010
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
10. Rozpočtové opatření č. 2 a 3
11. Volby do zastupitelstev – podzim 2010, stanovení počtu členů ZO
12. Smlouva o dílo – veřejné osvětlení 31/2009
13. Dodatek k dohodě o hrazení nákladů ZŠ Vinoř
14. Darovací smlouva (obec x pí. Hahnová a pí. Vanek)
15. Různé
– zrušení m.o. ČZS Přezletice
- název nové ulice
- cenová mapa
- záměr prodej pozemku v k.ú. Vinoř
- záměr v k.ú. Přezletice poz. 220/16, 220/12, 220/15
- problematika letiště Vodochody
- majetkové vztahy v ul. V Podskalí
- lípy v ul. Dolní náves
- retardéry v ul. Zahradní
- upozornění občanům – připojení na kanalizaci (10/2010)
- pronájem pozemku na Horní návsi
- pronájem – služby obce
- podpis. vzory (účetní)

Přítomni: ing.Veronika Vrecionová, p.Rudolf Novotný, p.Eva Fialová, ing.Ludmila
Červínová, p. Olga Hanzlíková, p. Ilona Řachová, ing. Táňa Panýrová
Ing. Ladislava Kopáčová
Hosté: p. Brož, OS „Zdravý kořínek“, p. Koudelka
Starostka obce zahájila veřejné zasedání ZO v 18,00 hod. Konstatovala, že jsou přítomni
všichni zastupitelé obce a zastupitelstvo je plně usnášeníschopné.

Za ověřovatele zápisu byla navržena E.Fialová
Navržení členové návrhové komise: ing. Červínová, p. Řachová
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. Kopáčová
Jmenování ověřovatele zápisu: navržena E.Fialová
Hlasování:
pro: 7 proti: 0
zdrželo se: 0
Jmenování členů návrhové komise: navrženy ing.Červínová, p. Řachová
Hlasování:
pro: 7
proti. 0
zdrželo se: 0
Jmenování zapisovatele. navržena ing.Kopáčová
Hlasování:
pro: 7
proti: 0

zdrželo se: 0

Hlasování o navrženém programu:
Hlasování:
pro: 7
proti: 0

zdrželo se: 0

Bod 1. Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny ze sítí NN (ČEZ Prodej s.r.o.,
SO100000000346122304)
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s připravenou smlouvou o dodávkách elektřiny.
Jedná se o nové odběrné místo, vzniklé v souvislosti s výstavbou a obnovou veřejného
osvětlení (nově: Cukrovarská, u pomníku). Pro zabezpečení dodávek elektřiny je nutné
podepsat samostatnou smlouvu.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy SO100000000346122304 a
pověřuje starostku obce k podpisu. (příloha č. 1 )
Bod 2. Smlouva o připojení (ČEZ Distribuce s.r.o., 10 NN 202303205)
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s připravenou smlouvou o připojení nového
odběrného místa – tato smlouva souvisí se smlouvou, uvedenou v bodě 1. a zabezpečuje
připojení nového odběrného místa.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy 10 NN 2 020303205 a pověřuje
starostku obce k podpisu. (příloha č. 2 )

Bod 3. Mandátní smlouva č.j. 030/03/2010 – Ing. Šiška
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s připravenou mandátní smlouvou s p. Ing.
Šiškou. Ing. Šiška dosud pro obec pracoval na základě samostatných mandátních smluv,
uzavíraných vždy pro konkrétní zakázku, což v souvislosti s připravovanými projekty
aktuálně zvyšuje administrativní náročnost. Z tohoto důvodu byla navržena rámcová
mandátní smlouva, která stanovuje rámec další spolupráce. Na každé další konkrétní zakázky
bude administrativa již velmi jednoduchá a bude upřesněn vždy pouze předmět prací a cena.
Ing. Šiška dosud pro obec mj. zajišťoval řádné průběhy výběrových řízení (opravy
komunikací, MŠ apod.).
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením předložené mandátní smlouvy č.j. 030/03/2010 a
pověřuje starostku obce k podpisu. (příloha č. 3 )
Bod 4. Smlouva o autorizovaném měření emisí (kominictví)
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s připravenou Smlouvou o autorizovaném
měření emisí (kominíci). Autorizované měření emisí v objektech obce je jednou z povinností
obce a předložená smlouva zajišťuje pravidelnou odbornou údržbu.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy o autorizovaném měření emisí a
pověřuje starostku obce k podpisu. (příloha č. 4 )
Bod 5. Smlouva- Město Brandýs nad Labem (služby ITC a hostovaná spisová služba)
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s připravenou Smlouvou o vedení služby ITC a
hostované spisové služby. Tato smlouva souvisí s povinně používaným systémem datových
schránek a s uložením dat, zasílaných a získaných prostřednictvím datových schránek
(zjednodušeně se jedná o elektronický archiv, ze zákona vedený obcemi s rozšířenou
působností a s následným přístupem do budovaného celostátního elektronického archivu).
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením předložené Smlouvy a pověřuje starostku obce k podpisu.
(příloha č. 5 )
Bod 6. Vyjádření obce ke stavebnímu záměru v lokalitě Nohavice, parc. č. 190
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO se záměrem firmy IRNA s.r.o., vlastník
pozemku Ing. Potůček – obytná výstavba v lokalitě Nohavice (podél Ctěnického potoka
směrem na Podolánku). Po konzultaci s Ing. Starčevičem bylo připraveno prvotní vyjádření
obce – navrhované řešení obytné zástavby v hlavních rysech odpovídá stávajícímu platnému
územnímu plánu. V záměru již byly zapracovány požadavky obce (umístění parkovacích míst,
nutnost propojení lokality s obcí chodníky, vymezení prostoru pro kontejnery na tříděný
odpad, upřesnění k plánovanému komerčnímu prostoru, doplnění dokumentace – napojení na
křižovatku, zákresy stavby atd.). S developerskou firmou ještě bude vypracována plánovací
smlouva.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s připraveným vyjádřením obce a pověřuje starostku obce k předání
vyjádření budoucímu stavebníkovi. (příloha č. 6 )
Bod 7. Návrh dohody o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy (Obec Koleč)
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s návrhem dohody o změně obsahu uzavřené
Veřejnoprávní smlouvy s obcí Koleč, zajišťující služby obecní policie Koleč v naší obci.
V souladu se změnami některých zákonů a vyhlášek pro r. 2010 navrhla obec Koleč úpravu
některých bodů smlouvy, konkr. se úpravy týkají finančních příspěvků. Navýšení u
jednotlivých položek je přijatelné, obec je se službami Obecní policie Koleč spokojena,
finanční náklady obce za celou dobu spolupráce byly výrazně pod původně předpokládanou
hodnotou (pro informaci: za měsíce září – březen vč. byly náklady obce necelých 20 tis. Kč) a
ZO neshledává žádné důvody k ukončení spolupráce či k neakceptaci návrhu.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí se změnou obsahu Veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostku obce
k jejímu podpisu. (příloha č. 7 )

Bod 8. Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč – únor 2010
Starostka obce seznámila ZO se zprávou o činnosti Obecní policie Koleč za únor 2010. ZO
bere tuto informaci na vědomí. (příloha č.8)
Bod 9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za
r. 2009. Kontrola proběhla 15.4.2010 s tím, že byly shledány některé nedostatky, vyžadující
přijetí nápravných opatření. Jedná se především o vnitřní účtování (např. termín a způsob
účtování při prodeji a koupi pozemků, způsob účtování splátkových kalendářů apod.),
evidenci drobného majetku apod. (závěrečný účet byl řádně vyvěšen na úřední desku a
výsledky přezkoumání hospodaření obce jsou k nahlédnutí na OÚ).
Starostka dále
informovala o potřebě nové účetní obce.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí předloženou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
a pověřuje starostku obce k zabezpečení přípravy návrhu nápravných opatření a návrhu osob,
zodpovědných za jejich splnění. Návrhy nápravných opatření budou předmětem následujícího
zasedání ZO, kde budou návrhy konkretizovány a projednány. ZO rozhodlo, že do přijetí
nápravných opatření zůstává beze změny pozice a oprávnění stávajícího správce rozpočtu a
hlavní účetní. (příloha č. 9 ).
Bod 10. Rozpočtové opatření č. 2 a 3
Návrh usnesení: Místostarosta obce seznámil ZO s návrhem rozpočtových opatření č. 2 a č. 3.
Jedná se o dílčí úpravy rozpočtu v souvislosti s konkrétními získanými příjmy a
uskutečněnými výdaji – změny představují přesuny mezi jednotlivými rozpočtovými
položkami, významnější změna je např. u pozemků (nákup menších pozemků, neplánovaný
v rozpočtu apod.), u příjmů (neplánovaný mírně navýšený příjem ze státního rozpočtu) atd.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s navrženými rozpočtovými opatřeními č. 2 a č. 3 a pověřuje správce
rozpočtu a hlavní účetní k provedení těchto opatření. (příloha č. 10,11 )

Bod 11. Volby do zastupitelstev (podzim 2010) – stanovení počtu členů ZO
Návrh usnesení: V souvislosti s připravovanými volbami do zastupitelstev je stávající
zastupitelstvo obce povinno určit počet budoucích zastupitelů obce (počet členů nového ZO).
Při zohlednění předpokládaného počtu obyvatel a dalších relevantních skutečností bylo
navrženo zachování stávajícího počtu členů ZO, a to 7 zastupitelů.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s návrhem. Dle rozhodnutí ZO bude mít nové ZO 7 členů.

Bod 12. Smlouva o dílo – veřejné osvětlení (firma Uhlíř s.r.o.)
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s připravenou úpravou smlouvy o dílo,
uzavřené s firmou Uhlíř s.r.o. Tato společnost pro obec zajišťuje budování veřejného
osvětlení. Nad rámec stávající smlouvy bude na základě žádosti obce rozšířen počet lamp
veřejného osvětlení, a to v ul. Vinořská a ul. Veleňská. Cena „nadstavby“ odpovídá cenové
nabídce a dosud obvyklým cenám.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s úpravami předmětné smlouvy o dílo dle výše uvedeného a pověřuje
starostku obce k podpisu příslušných smluvních dokumentů. (příloha č. 12 )

Bod 13. Dodatek k dohodě o hrazení nákladů ZŠ Vinoř
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s připraveným dodatkem k dohodě o hrazení
nákladů na žáky ZŠ Vinoř. Úhrada nákladů je povinností obce, dodatek se týká pouze
aktuálního počtu žáků na něž je příspěvek požadován. Seznam, předložený ZŠ, byl
zkontrolován dle evidence obyvatel a souhlasí.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s předloženým dodatkem k dohodě o hrazení nákladů ZŠ Vinoř a
pověřuje starostku obce k podpisu příslušných smluvních dokumentů. (příloha č. 13 )
Bod 14. Darovací smlouva (obec x pí. Hahnová a pí. Vanek)
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s připravenou darovací smlouvou. Předmětem
daru jsou pozemky, které tvoří koryto potoka. Jedná se o část dosud bezejmenného toku ve
spodní části obce (u pozemku za okály a pod býv. firmou Bervid). Obec je v současnosti
vlastníkem cca ½ toku a snaží se získat zbývající pozemky, aby bylo možné rekultivovat tento
tok (zároveň jedná s vlastníky zbývajících částí a požaduje spolupráci na úpravě toku).
Získání pozemků od pí. Hahnové a pí. Vanek je jedním z kroků, vedoucích ke zkulturnění celé
oblasti.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s přijetím daru od pí. Hahnové a pí. Vanek, souhlasí s předloženým
zněním darovací smlouvy a pověřuje starostku obce k podpisu darovací smlouvy.
(příloha č. 14 ).

Bod 15. Různé
a) Zrušení místní organizace ČZS – starostka obce informovala ZO o obdrženém oznámení
o zrušení místního zahrádkářského svazu. Důvodem je úmrtí dosavadního předsedy místní
organizace p. Vladimíra Pokorného. (příloha č.15)
b) Název nové ulice – vzhledem k další výstavbě v obci vznikla další ulice a je nutné
navrhnout její název. ZO na následujícím zasedání zváží návrhy a rozhodne o názvu nové
ulice.
c) Cenová mapa
Návrh usnesení: Starostka obce navrhla ZO k projednání možnost stanovení „pracovní cenové
mapy“. Tato mapa by měla vždy pro každý rok stanovit cenu specifických pozemků, které by
byly vhodné k prodeji. Rozhodně se nebude jednat o cenu standardních, zejm. stavebních,
pozemků, ale vztahovala by se pouze na některé „sporné pozemky“ (např. historické a
prakticky zaniklé cesty, které v současnosti např. končí vprostřed pozemků jiných vlastníků;
malé pozemky vzniklé při novém zaměřování pozemků apod., tj. objektivně pro obec
nevyužitelné plochy). Cena by dle návrhu ZO mohla činit cca 30% obvyklé ceny běžných
pozemků.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí se vytvořením pracovní „cenové mapy“ a stanoví prodejní cenu takto
specifických pozemků pro r. 2010 následovně:
- pozemky v k.ú. Přezletice – prodejní cena min. 500,- Kč za 1m2,
- pozemky v k.ú. Vinoř – prodejní cena min. 800,- Kč za 1m2.

d) Záměr prodej pozemku v k.ú. Vinoř
Návrh usnesení: Starostka obce informovala ZO, že obec byla kontaktována potenciálním
zájemcem o koupi pozemku obce v k.ú. Vinoř. Jedná se o výše zmíněný „specifický“
pozemek (pruh podél škarpy, nesprávně ohraničen plotem majitele sousední zahrady).
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO akceptuje možnost prodeje tohoto pozemku s tím, že záměr prodat pozemek
bude řádně vyvěšen na úřední desce obce a obec si vyhrazuje právo pozemek neprodat.
e) Záměr prodej pozemku v k.ú Přezletice – 220/16, 220/12, 220/15
Návrh usnesení: Starostka obce informovala ZO o dalším zájemci o koupi „specifického“
pozemku obce – v tomto případě se jedná o pozemek v k.ú. Přezletice a jedná se o zaniklou
cestu, která v současnosti prochází jinak uceleným pozemkem jiného vlastníka.
Hlasování:
pro: 7
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO shodně jako v předchozím případě akceptuje možnost prodeje tohoto pozemku
s tím, že záměr prodat pozemek bude řádně vyvěšen na úřední desce obce a obec si vyhrazuje
právo pozemek neprodat.
f) Problematika letiště Vodochody
Návrh usnesení: Starostka informovala ZO o svém neformálním zapojení do diskuze o
vybudování letiště ve Vodochodech. Starostka ZO obce informovala o dosud diskutovaných
záležitostech, o negativních dopadech na obec v souvislosti s případným vybudováním
mezinárodního letiště ve Vodochodech. Přezletice sice neleží v bezprostřední blízkosti,
nicméně by byly zasaženy dopady spojenými se zvýšenou dopravou v celém regionu. Je také
třeba důsledně sledovat plánované letecké koridory. V případě, že by tyto koridory zasahovaly
Přezletice či blízké okolí, je jasné, že by došlo k výrazným negativním dopadům na naše
obyvatele. Starostka požádala o souhlas k dalším účastem na jednáních v této záležitosti a
k zapojení obce Přezletice do aktivit obcí zasažených touto výstavbou „Stop letišti
Vodochody“
Usnesení:
ZO souhlasí se zapojením obce Přezletice do sdružení obcí „Stop letišti
Vodochody“. ZO tímto vyjadřuje za obec Přezletice solidaritu s obcemi přímo dotčenými
plánovanou výstavbou letiště. ZO pověřuje starostku obce k dalším jednáním v této
záležitosti.
g) Majetkové vztahy v ul. V Podskalí
Starostka obce informovala ZO o probíhající přípravě projektu na opravu ul. V Podskalí.
Vzhledem k nutnosti využití externích zdrojů (dotace) je nezbytné, aby obec byla vlastníkem
opravované komunikace, což v případě obecních komunikací znamená vlastnictví pozemku.
Obec je v současnosti vlastníkem většiny pozemků s tím, že na konci ulice (cca od
„bytovky“) jsou vlastnické vztahy problematické – malé kousky pozemků, zasahujících do
komunikace jsou ve vlastnictví několika různých osob, s nimiž se obec snaží vyjednat
darování jejich podílů obci. S výjimkou 3 vlastníků (pí. Hahnová, pí. Vanek a Ing. Holub) je
darování pozemků předjednáno a přislíbeno. Pí. Hahnová a pí. Vanek však trvají na prodeji
svých pozemků, což je pro obec nepřijatelné, neboť by tento způsob získání pozemků byl vůči
ostatním vlastníkům neférový a mohl by vést k tomu, že i ostatní vlastníci by poté pozemky
nechtěli darovat, ale prodat. K této věci se vyjádřil i host zasedání, p. Brož, který v dané
lokalitě bydlí. Uvedl, že mu přijde logické obci pozemky darovat, když majitelé chtějí jezdit

ke svým domům po hezké silnici. Není možné očekávat, že obec od nich pozemek koupí a
ještě za své prostředky silnici opraví. Stejný názor má i ZO.
ZO jednomyslně vyjádřilo názor, že obec tyto pozemky kupovat nemůže a bude nucena
zastavit práce na projektu rekonstrukce ul. V Podskalí.
h) Lípy v ul. Dolní náves
V minulých dnech byly odborně prořezány lípy na Dolní návsi. Přes stávající, poněkud
drastický, vzhled stromů byla obec opakovaně ujištěna, že v případě tohoto druhu stromů je
podobný zásah naprosto odpovídající a vhodný. Stromy jsou na sklonku své životnosti, kterou
podobný radikální zásah může poněkud prodloužit. Prořezávání stromů bude ukončeno max.
30.4.2010.
ch) Retardéry v ul. Zahradní
I. Řachová informovala ZO o opakovaných stížnostech obyvatel ul. Zahradní a přilehlých ulic
na provoz v této ulici. Po rekonstrukci komunikace, která je páteřní ulicí označené obytné
zóny a měla by být využívána spíše jakési „korzo“, nabyla řada řidičů dojem, že se jedná o
cvičný autodrom bez základních dopravních pravidel. Obyvatelé v dané lokalitě mají zájem o
zklidnění provozu tak, aby bylo možné bezpečně se zde pohybovat a procházet. Pí. Řachová a
Ing. Červínová velmi podrobně prostudovaly možnosti využití např. zpomalovacích prahů a
jiných prostředků, vedoucích ke zklidnění komunikace. Odborníci, s nimiž mj. byla záležitost
konzultována, výstavbu retardérů v obytné zóně rozhodně nepodporují (zvýšení hluku,
zápachu ze spalin atd.). Cena retardérů je dosti vysoká (využití betonových retardérů, které se
zapracovávají přímo do komunikace při její výstavbě, nebylo projektanty doporučeno –
způsobují vyšší ničení návazné komunikace, jejich případné odstranění je finančně
mimořádně nákladné, zhoršuje se možnost budoucí opravy komunikace apod.). Navíc je nutné
každý zpomalovací práh označit dopravními značkami, které jsou rovněž velmi nákladné a
jejichž použití v obytné zóně není podporováno odborem dopravy (vychází z platných
zákonných norem, které pro obytnou zónu jasně stanoví pravidla max. rychlosti v zóně,
zásadu pravidla přednosti zprava atd.). Za prostředky, které by obec potřebovala k osazení
několika retardérů, by bylo možné opravit alespoň část některé jiné problematické
komunikace v obci (např. na Horní návsi u zastávky MHD). ZO pověřilo pí. Řachovou
k jednání s obyvateli, kteří by byli nejvíce dotčeni případným vybudováním retardérů (tj.
občané, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti možného umístění retardérů) a výslovně je
upozorní na výhody a nevýhody retardérů. Na základě těchto jednání bude rozhodnuto, zda
zpomalovací prahy v lokalitě obec umístí nebo budou omezené obecní prostředky využity na
opravu jiného obecního majetku.
i) Upozornění občanům – připojení na kanalizaci v obci (10/2010)
ZO si dovoluje upozornit občany, kteří se dosud nepřipojili na kanalizaci a požádali o
výjimku z poplatkové povinnosti (poplatek dle obecní vyhlášky o zhodnocení pozemků), že
maximální termín pro splnění podmínek pro výjimku je 20.10.2010. Do tohoto data je tedy
nutné, aby dotčení občané byli na kanalizaci připojeni, jinak budou nuceni hradit poplatek za
zhodnocení pozemku a v dalším období pak budou nuceni předkládat doklad o likvidaci
tohoto odpadu a odborný posudek o nepropustnosti používané jímky.
Pan místostarosta připraví seznam občanů, kteří dosud na kanalizaci nejsou připojeni. OÚ
poté tyto občany pro jistotu ještě písemně upozorní na toto konečné datum (např. formou
informativního letáku).

j) Pronájem pozemku na Horní návsi, pronájem – služby v obci
Obec má zájem pronajmout část pozemku na Horní návsi (cca 20 m2) a část budovy čp. 45
pro poskytování služeb pro občany. Záměr pronajmout uvedené nemovitosti bude vyvěšen na
úřední desce.
k) Občanské sdružení „Zdravý kořínek“
ZO se představilo nově vzniklé Občanské sdružení „Zdravý kořínek“. Informovalo ZO o
svých cílech a nabídlo obci pomoc např. při získávání dotací (zejm. v případě, že konkrétní
dotace nebudou určeny pro obce, ale přímo pro OS). Starostka obce spolupráci – pokud bude
konstruktivní – uvítala. Ing. Červínová požádala zástupce OS o představení sdružení ve
Zpravodaji obce, což bylo přislíbeno a více informací o sdružení mohou naši občané získat
v připravovaném Zpravodaji (06/2010).
l) Akce pro mládež
V minulém období byl sál OÚ mj. pronajímán mladým lidem z naší obce, kteří zde pořádali
své akce. Zájem o tyto akce velmi vzrostl a zástupci mládeže požádali obec o spolupráci a
vstřícnost i v dalším období. Přestože někteří občané s pořádáním těchto akcí příliš nesouhlasí
(při první akci stížnosti na nepořádek v okolí OÚ apod.), ZO pozitivně zhodnotilo, že při
dalších uskutečněných akcích již problémy zaznamenány nebyly. ZO rovněž vyjádřili svůj
názor, že by měla obec v tomto směru vyjít mládeži vstříc – tím, že se umožní mladým lidem
shromažďovat v obci (tj. téměř pod dozorem), „nepotulují se“ na výrazně nebezpečných
místech atd. Organizátoři akcí projevili značnou ochotu obci pomoci, čehož obec velmi ráda
využije a dle prvních návrhů by se mohli podílet na akci pro děti, která je připravována na
červen 2010 (viz „Zprávy z kultury“).
ZO považuje za nezbytné jasně vyjádřit, že obec nepřebírá za odpovědnost za akce, které jsou
v objektu sálu OÚ pořádány. Obec pouze poskytuje prostory. V případě, že budou mládeží
pořádány akce za úplatu (např. budou „na klíč“ zajišťovat akci pro někoho dalšího), pak
budou obci hradit řádné poplatky za pronájem sálu, tak jak je uvedeno v platných
rozhodnutích o cenách. Obec je ochotna se částečně finančně spolupodílet na dozařízení sálu
pro potřeby pořádání uvedených akcí. O finanční pomoci bude vždy jednáno samostatně a
konkrétně.
m) Zprávy z kultury
- pálení čarodějnic – vše by mělo být zařízeno, vč. zabezpečení ochranky, pronájmu
toalet apod. R.Novotný vznesl připomínku k plánované trase průvodu čarodějnic – tak
jak bylo původně navrženo, mohlo by být nebezpečné (průvod by 2x procházel
nepřehlednou zatáčkou v ul. Veleňská – u zrcadla). Na základě této připomínky byla
trasa průvodu změněna s tím, že základní „záchytné“ body zůstaly (sraz: Horní náves
za zastávkou MHD).
- Pokládání věnců k pomníku – věnce budou položeny dne 7.5.2010, květinová
výzdoba bude zajištěna jako obvykle. Navrženo bylo uspořádání lampionového
průvodu – po diskuzi bylo rozhodnuto, že lampionový průvod bude uskutečněn až na
podzim (až bude dříve tma).
- vítání občánků – 8.5.2010 v 10,00 hod. proběhne vítání občánků (tj. dětí, narozených
do 31.12.2009 vč.). Pozvánky rodičům těchto dětí byly rozeslány, dárky od OÚ jsou
připravené a vše další (výzdoba, květiny atd.) je rovněž zajištěno.
- 16.5.2010 – „dětský den“ – mělo by se jednat o spíše společenskou akci s důrazem na
zábavu pro děti. Navrhováno je spojení dětského dne s přivítáním nových občanů

z výstavby Benuga (Zlatý kopec), částečně by se jednalo i o propagační akci (tj. na
zajištění některých atrakcí a občerstvení by se zásadně podíleli sponzoři). Do
organizace dětského dne bude - dle nabídky – zapojena mládež obce; získání
sponzorů, občerstvení, skákacího hradu a propagaci akce zajistí ODS Přezletice - p.
Koudelka (nový občan, výstavba Zlatý kopec).

Závěr:
Starostka obce formálně ukončila zasedání ZO ve 20,15 hod.

Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová

Dne : 26.4.2010

Ověřily :
Ing.Veronika Vrecionová
starosta obce

E.Fialová

