Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
8
Datum :21.10.2016

Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.10.2016
Program:
1. Odměna za výkon funkce zastupitele
2. Smlouva o uzavření bud.smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. (poz.430/84 a 85)
3. Žádost o umístění dopr.značky
4. Vzdání se funkce přísedícího pro Okr.soud Praha
5. Prodej pozemku 431/228 k.ú.Přezletice
6. Pronájem pozemku č.534 k.ú.Přezletice
7. Prodej pozemku č. 427/11 k.ú.Přezletice
8. Zpráva o činnosti OP Koleč
9. Výpověď Smlouvy o zajišťování výkonu činnosti OP Koleč
10. Žádost o dotaci na nohejbalový turnaj Sweden Cup 2016
11. Výběr zhotovitele kanalizace ul.Jilmová
12. Dodatek č.1 k plán.smlouvě Ctěnický háj
13. OZV o nočním klidu
14. Úprava OZV o veř.pořádku
15. Zrušení knih.služeb
16. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Novostavba MŠ (fy: UrbioSist)
17. Rozpočtové opatření č. 3-2016
18. Pověření starosty – příprava rozpočtu 2017
19. Plán inventur
20. Smlouva o právu k provedení stavby (Obadi p.č. 500)
21. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Přezletice 2016- odměny zastupitelů,
zveřejňování závěrečného účtu.
22. Různé, diskuze
Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.02 hod.

Přítomni: 6 zastupitelů- Tomáš Říha starosta, Rudf Novotný místostarosta, Jan Macourek,
František Hucek, Petra Zajícová DiS, Ing Břetislav Lukeš
Omluveni:
Hosté:
Starosta obce konstatoval, že je přítomen plný počet zastupitelů a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Místo sedmého zastupitele zůstává neobsazeno, vzhledem k tomu, že se
zbylí náhradníci kandidátky ODS vzdali mandátu zastupitele či náhradníka.
Oběma nastupujícím členům zastupitelstva obce bylo předáno Osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.

Složení slibu
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné nastupující členy
zastupitelstva paní Petru Zajícovou a Ing. Břetislava Lukeše ke složení slibu. Před složením
slibu starosta upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek
zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
Starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a vyzval nastupující členy
zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Příloha: Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce (příloha č.2)

Starosta obce požádal ZO o návrhy na návrhovou komisi a na zapisovatele a ověřovatele
zápisu.
Zapisovatelem zápisu byl navržen: Jan Macourek
Navrhovaný zapisovatel souhlasí.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Jmenování zapisovatele. Jan Macourek
Navržení členové návrhové komise: J. Macourek, F. Hucek
Navrhovaní členové návrhové komise souhlasí.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
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 přítomné ZO k případnému doplnění bodů.
Navržené změny programu:
Slib zastupitelů je složen před schválením programu

Doplněný bod- Smlouva o právu k provedení stavby (Obadi p.č. 500)
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Přezletice 2016- odměny zastupitelů,
zveřejňování závěrečného účtu.
Oprava překlepu v bodě 2 (vyvěšeno poz.480/84 a 85, má být 430/84 a 85)
Body budou řádně přečíslovány.

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.

Bod 1. Odměna za výkon funkce zastupitele
Starosta navrhl odměnu oběma nastupujícím zastupitelům v maximální výši dle platných
norem
Poznámky, připomínky, podněty:
Návrh usnesení: ZO stanovuje měsíční odměnu nastupujících neuvolněných členů
zastupitelstva obce, nevykonávajících funkci starosty nebo místostarosty, a to v maximální
výši, stanovené dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb a všech pozdějších novel pro
neuvolněného člena zastupitelstva obce, který nevykonává funkci starosty ani místostarosty.
Poskytování odměny bude zahájeno od následujícího pracovního dne po datu schválení
zastupitelstvem, tj. od 24.10.2016 včetně
Hlasování:

pro:

5

proti:

0

zdrželo se: 1

Usnesení: ZO stanovuje měsíční odměnu nastupujících neuvolněných členů zastupitelstva
obce, nevykonávajících funkci starosty nebo místostarosty, a to v maximální výši, stanovené
dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb a všech pozdějších novel pro
neuvolněného člena zastupitelstva obce, který nevykonává funkci starosty ani místostarosty.
Poskytování odměny bude zahájeno od následujícího pracovního dne po datu schválení
zastupitelstvem, tj. od 24.10.2016 včetně
Bod 2. Smlouva o uzavření bud.smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. (poz.430/84 a 85) (příloha
č. 1)
Jedná se o smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu stavby na
přípojku kabelového vedení a zbudování odběrného místa k pozemku soukromého vlastníka
č.430/84. Při kontrole grafické přílohy bylo zjištěno, že je sice dle požadavku obce
koordinována s jinou stavbou přípojky ke škole (již projednané a schválené), jenže pojistková
skříň je umístěna oproti zvyklostem mimo oplocení a pozemek 430/84, přímo do prostoru
budoucí obecní komunikace. Pan Macourek nedoporučuje smlouvu s takovým provedením
stavby schválit. Obec již zaslal firmě Elektromontáže K. Uhlíř v tomto smyslu stanovisko.
Poznámky, připomínky, podněty:
Návrh usnesení: ZO nesouhlasí s uzavřením smlouva o uzavření bud. smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6019244/VB/1 PřezleticekNN pro pč 430/84 a 85, Ptáčková
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

Usnesení: ZO

nesouhlasí s uzavřením smlouva o uzavření bud. smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6019244/VB/1 PřezleticekNN pro pč 430/84 a 85, Ptáčková
Bod 3. Žádost o umístění dopr. Značky (příloha č. 3)
Občan z ulice Topolová požádal obec Přezletice o umístění dopravní značky pro invalidní
občany. Vzhledem k tomu, že se jedná o místní komunikaci, takové rozhodnutí musí posoudit
silniční správní úřad obce s rozšířenou působností, tedy Brandýs nad Labem- Stará Boleslav.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO bere informaci na vědomí.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO bere informaci na vědomí.
Bod 4. Vzdání se funkce přísedícího pro Okr.soud Praha- východ (příloha č. 4)
Dne 12.9.2016 doručila pí. Alena Benáčková Vzdání se funkce přísedícího u OS pro Prahuvýchod. Funkce se vzdává ze zdravotních důvodů.
Dle zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně
některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, volí
přísedící krajského soudu zastupitelstvo obce na návrh některého ze svých členů. Přísedící
jsou voleni do funkce na dobu čtyř let. Funkce zanikne dnem následujícím po dni, v němž je
toto oznámení doručeno zastupitelstvu
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Vzdání se funkce přísedícího u OS pro Prahu-východ
paní Aleny Benáčkové
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí Vzdání se funkce přísedícího u OS pro Prahu-východ paní
Aleny Benáčkové
Bod 5. Prodej pozemku 431/228 k.ú. Přezletice (příloha č.5)
Na základě žádosti p. Biňovce o odprodej pozemku parc.č. 431/228, k.ú. Přezletice byl záměr
projednán na předchozím zasedání ZO. Záměr byl řádně vyvěšen a sejmut. Do daného
termínu pro doručení nabídky žádná nabídka nedorazila. Obec nemůže pozemek odprodat bez
doručení případné nové žádosti.
Poznámky, podněty, připomínky: xxx
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o nedoručení nabídky na prodej pozemku
parc.č. 431/228, k.ú. Přezletice.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí informaci o nedoručení nabídky na prodej pozemku parc.č.
431/228, k.ú. Přezletice
Bod 6. Pronájem pozemku č. 534 k.ú. Přezletice (příloha č. 6)
Na základě žádosti majitelů domu čp. 210 v ul. Zahradní o pronájem části parcely č. 534 byl
záměr projednán na předchozím zasedání ZO. Záměr byl řádně vyvěšen a sejmut. Do daného
termínu dorazila jedna nabídka. Starosta přistoupil k otevření nabídky a seznámil ZO
s obsahem. Nabídka neobsahovala konkrétní cenu, pouze byla navržena ,,Cena obvyklá
v místě“, je třeba vyvěsit nový záměr. zastupitelstvo souhlasí se záměrem na pro. Poz. 534,
pověřuje starostu….
Poznámky, podněty, připomínky:

Návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku č. 534 v k.ú. Přezletice o
výměře 90m2 za předchozích podmínek s lhůtou podání nabídky 25.11.2016 a pověřuje
starostu obce vyvěšením záměru na úřední desku.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku č. 534 v k.ú. Přezletice o výměře
90m2 za předchozích podmínek s lhůtou podání nabídky 25.11.2016 a pověřuje starostu obce
vyvěšením záměru na úřední desku.
Bod 7. Prodej pozemku 427/11 k.ú. Přezletice (příloha č. 7)
Na základě žádosti pí. Říhové o odprodej pozemku parc.č. 427/11 nově odděleného od
pozemku 427/1, k.ú. Přezletice byl záměr projednán na předchozím zasedání ZO. Záměr byl
řádně vyvěšen a sejmut. Do daného termínu pro doručení nabídky dorazila jediná nabídka.
Nabízená cena činí 50Kč/m2, tedy 29.000Kč
Poznámky, podněty, připomínky:
Návrh usnesení: ZO souhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 427/11 nově odděleného od
pozemku 427/1, k.ú. Přezletice za prodejní cenu 500 Kč/m2, tedy 29,000Kč. Zastupitelstvo
souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím paní Lenkou Říhovou a prodávajícím
obcí Přezletice a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 427/11 nově odděleného od pozemku
427/1, k.ú. Přezletice za prodejní cenu 500 Kč/m2, tedy 29,000Kč. Zastupitelstvo souhlasí s
uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím paní Lenkou Říhovou a prodávajícím obcí
Přezletice a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy
Bod 8. Zpráva OP Koleč (příloha č. 8)
Starosta obce předložil zastupitelstvu zprávu o činnosti obecní policie Koleč. V rámci
kontroly OP Koleč bylo řešeno 2x překročení povolené rychlosti
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o činnost obecní policie Koleč.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o činnost obecní policie Koleč.
Bod 9. Výpověď Smlouvy o zajišťování výkonu činnosti OP Koleč (příloha č. 9)
Starosta prověřil možnost výpovědi smlouvy s OP Koleč. Obdobnou smlouvu vypověděla již
v dubnu 2015 obec Podolanka. Obecní policie v obci dlouhodobě navykazuje valné výsledky,
je tedy zbytečné jí nadále využívat a platit. Smlouva je na dobu neurčitou, výpověď je možné
podat okamžitě. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce po doručení výpovědi
druhé straně. Rovněž je nutné ji bezodkladně zaslat také na Krajskému úřadu Středočeského
kraje.
Poznámky, připomínky, podněty:
Návrh usnesení: ZO schvaluje vypovězení stávající veřejnoprávní smlouvy o poskytování
služeb obecní policie uzavřené s obcí Koleč. ZO pověřuje starostu obce k odeslání výpovědi
do 27.10.2016.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje vypovězení stávající veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb
obecní policie uzavřené s obcí Koleč. ZO pověřuje starostu obce k odeslání výpovědi do
27.10.2016.

Bod 10. Žádost o dotaci na nohejbalový turnaj Sweden Cup 2016
Starosta informoval ZO o žádosti pana Krejčovse o příspěvek na konání nohejbalového
turnaje- Sweden Cup 2016. Požadovaná výše příspěvku činí 3.000Kč. Pro udělení příspěvku
bude třeba podepsat smlouva o poskytnutí dotace. Obdobnou smlouvu již zastupitelstvo dříve
řešilo.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu obce Přezletice ve výši
3.000Kč na konání nohejbalového turnaje Sweden Cup 2016. Zastupitelstvo pověřuje starostu
přípravou a podpisem smlouvy.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu obce Přezletice ve výši 3.000Kč na
konání nohejbalového turnaje Sweden Cup 2016. Zastupitelstvo pověřuje starostu přípravou a
podpisem smlouvy.
Bod 11. Výběr zhotovitedle kanalizace ul.Jilmová
Pan Macourek informoval zastupitele o proběhlém výběrovém řízení na zhotovitele akce
,,Přezletice, kanalizace Jilmová“. Toto VŘ administrovala firma Witero. V daném termínu
dorazily čtyři nabídky:
Stavoka Kosice a.s s nabídkou 322.459Kč+DPH a zárukou 60 měsíců
ALSTAP s.r.o s nabídkou 433.101Kč+DPH a zárukou 24 měsíců
ZEPRIS s.r.o. s nabídkou 490.143Kč+DPH a zárukou 60 měsíců
VPK Suchý s.r.o s nabídkou 982.530Kč+DPH a zárukou 60 měsíců
Nabídky byly hodnocena s váhou dle ceny 90% a délkou záruky 10%
Jako nejvýhodnější nabídku doporučuje hodnotící komise nabídku Stavoka Kosice a.s
s nabídkou 322.459Kč+DPH a zárukou 60 měsíců
Návrh usnesení. ZO souhlasí s výběrem zhotovitele akce ,,Přezletice, kanalizace Jilmová“.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi obcí Přezletice a firmou Stavoka
Kosice, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení: ZO souhlasí s výběrem zhotovitele akce ,,Přezletice, kanalizace Jilmová“.
Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi obcí Přezletice a firmou Stavoka
Kosice, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Bod 12. Dodatek č.1 k plán.smlouvě Ctěnický háj
Pan starosta informoval zastupitele o změně v developerském projektu fi Ctěnický Háj (dříve
Atlantis Investment). Řešeno bylo zejména zmenšení nepotřebných ploch zeleně převáděných
obci. Za tuto úlovu je smluvně ujednána kompenzace ve výši 500.000+ DPH, kterou investor
proinvestuje v rámci obecně prospěšné veřejné investice, případně, pokud se takový projekt
nenajde ani ve lhůtě do 30.9.2018, navyšuje se bez dalšího Kompenzace dle článku IV. odst. 1
smlouvy o částku 600.000 Kč s tím, že toto navýšení Kompenzace je splatné do 4 týdnů ode
dne kolaudace 1. etapy (tj. společně s částí Kompenzace dle článku IV. odst. 2 písm. (e)
smlouvy)."
Poznámky, připomínky, podněty: xxx

Návrh usnesení: ZO souhlasí s dodatkem č.1 k plánovací smlouvě číslo
SML_DE0308011_2015-003 mezi Ctěnický háj s.r.o. a obcí Přezletice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení: : ZO souhlasí s dodatkem č.1 k plánovací smlouvě číslo SML_DE0308011_2015003 mezi Ctěnický háj s.r.o. a obcí Přezletice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Bod 13. OZV o nočním klidu (příloha č.10)
Návrhová komise předložila ZO k projednání obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
Zpracování této vyhlášky je nutností vzhledem ke změně zákona
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhláška obce č. 1/2016 o nočním klidu,
kterou se stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo žádnou, dle § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů

Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhláška obce č. 1/2016 o nočním klidu, kterou se
stanovují výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou, dle § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Bod 14. Úprava OZV o veř. Pořádku (příloha č.11)
Návrhová komise předložila ZO k projednání obecně závaznou vyhlášku o veř. Pořádku.
Úprava této vyhlášky je nutností vzhledem ke schválení vyhlášky o nočním klidu. Ve vyhl. O
veř. Pořádku došlo pouze k úpravě vztahující se ke konání veřejných akcí a časech nočního
klidu
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust.§ 24 odst. 2) zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci. Číslo 2/2016
kterou se mění obecně závazná vyhláška Obce Přezletice č. 2/2008
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO schvaluje v souladu s ust. § 10, § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ust.§ 24 odst. 2) zákona č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci. Číslo 2/2016
kterou se mění obecně závazná vyhláška Obce Přezletice č. 2/2008
Bod 15. Zrušení knih.služeb
Starosta obce informoval o minimálně využívané službě obecní knihovny. Její provoz stojí
ročně přes 30.000Kč. Proto navrhuje vypovědět smlouvu o knihovnických službách
s knihovnou Eduarda Petišky a zrušení knihovny.
Poznámky, připomínky, podněty:

Návrh usnesení: ZO souhlasí se zrušením knihovny obce Přezletice, pověřuje starostu
k vypovězení smlouvy o knihovnických službách a zrušení místní knihovny.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí se zrušením knihovny obce Přezletice,
pověřuje starostu
k vypovězení smlouvy o knihovnických službách a zrušení místní knihovny.
Bod 16. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo Novostavba MŠ (fy: UrbioSisto) (příloha č.12)
Starosta obce seznámil ZO s nutností uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Novostavba II.
budovy MŠ v Přezleticích“
Tento dodatek řeší mírné navýšení ceny vzhledem ke změně projektu (požadavky orgánů) a
upravuje vymezení záruční doby.
Poznámky, připomínky, podněty:
Návrh usnesení: ZO souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo „Novostavba II. budovy MŠ
v Přezleticích“ mezi obcí Přezletice a společností Urbiosisto, s.r.o. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo „Novostavba II. budovy MŠ v
Přezleticích“ mezi obcí Přezletice a společností Urbiosisto, s.r.o. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
Bod 17. Rozpočtové opatření č. 3-2016 (příloha č. 13)
Rozpočtové opatření č. 3/2016 upravuje příjmové a výdajové paragrafy dle očekávaných
příjmů a investic. Rozdíl oproti schválenému rozpočtu je na straně příjmů 562.000Kč (Daně
z příjmů, poplatky psi, odpady…. a na straně výdajů -356.300Kč (Odvádění, čištění vod, veř.
Osvětlení, volby, výst. A údržba inž. Sítí….)
Poznámky, připomínky, podněty:
Návrh usnesení: ZO souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 3/2016. ZO pověřuje
správce rozpočtu a účetní obce k provedení schváleného Rozpočtového opatření č. 3/2016.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 1
Usnesení ZO souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 3/2016. ZO pověřuje správce
rozpočtu a účetní obce k provedení schváleného Rozpočtového opatření č. 3/2016.
Bod 18. Pověření starosty – příprava rozpočtu 2017
Starosta seznámil zastupitele s potřebou včas připravit rozpočet pro rok 2017
Poznámky, připomínky, podněty:
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce přípravou rozpočtu obce Přezletice pro r. 2017 a
zabezpečením vyvěšením návrhu rozpočtu na úřední desku obce.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce přípravou rozpočtu obce Přezletice pro r. 2017 a
zabezpečením vyvěšením návrhu rozpočtu na úřední desku obce.
Bod 19. Plán inventur (příloha č.14)

Starosta obce požádal delegáty o projednání plánu řádných inventur k 31.12.2016. S ohledem
na předpokládaný časový rozvrh je navrhován termín pro ukončení inventarizace a
vyhotovení závěrečných zpráv do 28.2.2017.
Návrh usnesení: Starosta obce tímto vydává příkaz k pravidelnému provedení řádné roční
inventarizace a pověřuje inventarizační komisi k jejímu provedení ve lhůtě do 28.2.2017.
Hlasování:

pro: 6 proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: Starosta obce tímto vydává příkaz k pravidelnému provedení řádné roční
inventarizace a pověřuje inventarizační komisi k jejímu provedení ve lhůtě do 28.2.2017.
Bod 20. Smlouva o právu k provedení stavby (Obadi p.č. 500) (příloha č.15)
Smlouva je v souvislosti s výstavbou ČOV Přezletice. Stavebník hodlá na dotčené
nemovitosti realizovat stavbu SO 03 příjezdovou komunikaci k ČOV. V budoucnu bude
komunikace převedena na obec. Je žádoucí smlouvu uzavřít
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby: Čistírna
odpadních vod Přezletice-SO 03 příjezdová komunikace ČOV mezi obcí Přezletice a spol.
Obadi, s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby: Čistírna odpadních
vod Přezletice-SO 03 příjezdová komunikace ČOV mezi obcí Přezletice a spol. Obadi, s.r.o. a
pověřuje starostu k podpisu smlouvy
Bod 21. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Přezletice 2016- odměny zastupitelů,
zveřejňování závěrečného účtu.
Pan starosta navázal na debatu k projednávanému závěru z dílčího hospodaření obce
Přezletice za r. 2016. První dva body se týkaly termínu a výše odměn neuvolněných
zastupitelů. Kontrolní orgán konstatoval, že zastupitelstvo nestanovilo den, od kterého se
budou zvýšené odměny poskytovat a jejich novou výši. Zastupitelstvo vycházelo z faktu, že
navýšení není automatické a proto se jeho zvýšení diskutovalo na zasedání zastupitelstva ze
dne 14.12.2015 v bodě 19- různé. Zastupitelé se v dobré víře domnívali, že mají na zvýšení
nárok, že není nutné přijmout usnesení, ale s novou výší byli srozuměni a neměli námitek.
Dále bylo shledáno, že obec vyvěsila na elektronickou úřední desku pouze část závěrečného
účtu bez dalších příloh. K tomuto pochybení došlo omylem a starosta informoval pracovníky
obecního úřadu o správném postupu.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s výší vyplácených odměn neuvolněným zastupitelům
v maximální výši platné novely od 1.1.2016.
ZO bere na vědomí informaci o pochybení ve zveřejnění části závěrečného účtu a pověřuje
starostu zajištěním vyvěšení kompletního závěrečného účtu a k poučení pověřených
pracovníků.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 1
Usnesení: ZO souhlasí s výší vyplácených odměn neuvolněným zastupitelům v maximální
výši platné novely od 1.1.2016.
ZO bere na vědomí informaci o pochybení ve zveřejnění části závěrečného účtu a pověřuje
starostu zajištěním vyvěšení kompletního závěrečného účtu a k poučení pověřených
pracovníků.

Bod 22. Různé, diskuze

-

Starosta obce informoval o změnách v autobusové dopravě. Stávající linku 386
nahradila linka 396, která je oproti stávající trase prodloužena do Hloubětína, zastávky
Hloubětínská
Pan Jan Macourek informoval o redakční uzávěrce zpravodaje, která je určena ke dni
25.11.2016. Zpravodaj vyjde v prosinci
Pan Macourek informoval o nutnosti obsazení Předsedy a členů kontrolního výboru za
odstoupené členy zastupitelstva. Vzhledem k časovému vytížení požádal též o
navržení nového předsedy finančního výboru. Situaci je vhodné dořešit a předsedy
jmenovat na dalším zasedání. Rovněž bude vhodné odsouhlasit odměny předsedům.

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta obce konstatoval, že program zasedání ZO byl vyčerpán.
Starosta obce ukončil zasedání ZO v 19,38 hod.
Termín a program zasedání bude řádně upřesněn a včas oznámen.

Zapsal : Jan Macourek

Dne : 21.10.2016

Ověřili :

T.Říha
starosta obce

R.Novotný

