
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo :          4 
 Datum : 27.4.2015 
 
 

   

  Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 27.4.2015 
 
Program:    

1. Darovací smlouva – pozemek parc.č. 531/3 a parc.č. 89/1 
2. Záměr převést spoluvlastnický podíl na původním pozemku parc.č. 430/1 
3. Dodatek č. 1 pro akci „Průtah obcí“  
4. Smlouva o závazku veřejné služby 
5. Projekt na výstavbu MŠ 
6. Smlouva o bud.smlouvě o zříz.věc.břemene – parc.č. 255/3, k.ú. Přezletice 
7. Odměny zastupitelů  
8. Stanovisko ke společnému odběru energií 
9. Informace o výsledku výběrového řízení – veřejné osvětlení  
10. Smlouva o poskytování služeb (VIN AGRO s.r.o.) 
11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v oblasti sběru, přepravě a odstraňování odpadu 
12. Různé, diskuze 

 
Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18,10 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: 6  proti:  0 zdrželo se: 1 
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) Smlouva o poskytování služeb (VIN AGRO s.r.o. – svoz bioodpadu); a 
2) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v oblasti sběru, přepravě a odstraňování odpadu. 

 
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. Darovací smlouva – pozemek parc.č. 531/3 a parc.č. 89/1 (příloha č.1) 
Jedná se o části pozemků v lokalitě developerské výstavby Zlatý kopec, konkr. část Vrbového 
potoka a část pozemku těsně k němu přiléhajícího. ZO na svém minulém zasedání přijetí daru 
odsouhlasilo a pověřilo starostu obce přípravou darovací smlouvy.  
Poznámky, připomínky, podněty: Ing. Vrecionová - Kdo připravoval smlouvu? – odp. Byl 
použit vzor smlouvy od JUDr. Strýčka, stejný jako např. v případě daru pí. Daňhelové 
(tech.pozn. Darování částí pozemků, odsouhlasené ZO dne 24.9.2014). 
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na ideální ½ pozemku parc.č. 
531/3 a ideální 1/96 pozemku parc.č. 89/1 v k.ú. Přezletice s paní Ing. Veronikou Bergner                    
a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 Hlasování: pro:  7 proti:  0 zdržel se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na ideální ½ pozemku parc.č. 531/3 a 
ideální 1/96 pozemku parc.č. 89/1 v k.ú. Přezletice s paní Ing. Veronikou Bergner                    
a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.  
 
Bod 2. Záměr převést spoluvlastnický podíl na původním pozemku parc.č. 430/1  
Jedná se o oddělení části pozemku parc.č. 430/1 v k.ú. Přezletice (součást lokality, 
označované jako „Velká Bílá vrátka“). Z pozemku bude geometrickým plánem oddělena část, 
která bude převedena do výhradního vlastnictví obce a bude určena především pro výstavbu 
svazkové základní školy. pozn. po krátkém úvodu byly ihned vzneseny připomínky a dotazy, 
podrobnější komentář k bodu byl proveden až po diskuzi 
Poznámky, připomínky, podněty:  
Ing. Vrecionová – koresponduje to s pozemkem, který označil původní územní plán a Ing. 
Starčevič? Opozice neměla k dispozici geometrické plány, takže přesně neví, o jaký pozemek 
se jedná.  



J. Macourek se omluvil za chybějící geometrické plány s tím, že zřejmě došlo k technické 
chybě a GP předložil opozici. Zároveň vysvětlil záměr, upřesnil, že data poskytl Ing. 
Starčevič a podle toho byl připraven GP.  
Ing. Vrecionová: v tuto chvíli se tedy vyvěšuje pouze záměr?  
J. Macourek: Ano. Během vyvěšení záměru na úřední desce by měl být potvrzen i poslední 
oddělovací GP.  
Ing. Vrecionová: kdo bude připravovat smlouvu?  
J. Macourek: smlouvu připravuje právník developera, poté to kontroluje Mgr. Bielinová.  
Ing. Vrecionová: na Mgr. Bielinovou má nepříliš dobré reference, tento případ je hodně 
komplikovaný a je – dle jejího názoru – potřeba, aby to připravoval dobrý právník.                      
J. Macourek: Mgr. Bielinová je - dle jejich názoru- dobrý právník a naopak dosavadní dohody 
(pozn. v oblasti developerského záměru Velká Bílá vrátka), připravené JUDr. Strýčkem, jsou 
opakovaně napadány ostatními spouluvlastníky pozemků (pozn. obec je v současnosti 
podílovým spoluvlastníkem pozemku parc.č. 430/1).  
Starosta obce: smlouva bude samozřejmě k dispozici a každý se bude moci k ní vyjádřit. 
Ing. Vrecionová: opozice si samozřejmě smlouvu nastuduje, ale nebude si sama hradit žádné 
právní vyjádření. Znovu zopakovala, že opozice neměla k dispozici geometrický plán. 
Ing. Červínová: smlouvu připravoval právník developera, tudíž je pravděpodobné, že smlouva 
bude výhodná pro developera.  
Další diskuze byla na téma, zda je či není pro obec výhodné, aby bylo uvedeno, že na daném 
pozemku budou pouze veřejně prospěšné stavby. Bylo upřesněno, že tento slovní obrat byl 
použit pouze v komentáři k bodu, vlastní návrh usnesení toto nebude obsahovat. Z komentáře 
k bodu bylo uvedené vypuštěno. 
Doplněný komentář k bodu: Jedná se o pozemky v lokalitě tzv. Velká Bílá vrátka. Pozemky 
získány za minulého ZO. Je nutné oddělit část pozemku, kde by měla stát škola. Záměrem je 
rozdělení původního pozemku parc.č. 430/1 na 3 části: nově vznikne pozemek parc.č. 
430/242 o výměře cca 35 tisíc m2, který bude převeden do výhradního vlastnictví obce. 
Dalším nově vzniklým pozemkem (odděleným) bude parc.č. 430/243, vlastnický podíl obce 
zde bude beze změny (21949/100 000, pozemek o celkové výměře cca 158 tis. m2). Původní 
pozemek parc.č. 430/1 – po oddělení uvedených částí – se zmenší na cca 126 tis. m2 a obec 
zde nebude mít žádný vlastnický podíl.  
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s návrhem rozdělení pozemků a uspořádání vlastnictví a 
pověřuje starostu obce vyvěšením záměru převést spoluvlastnický podíl na původním 
pozemku parc.č. 430/1 za výše uvedených podmínek na úřední desku. 
 Hlasování: pro:  7 proti:  0 zdržel se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s návrhem rozdělení pozemků a uspořádání vlastnictví a pověřuje 
starostu obce vyvěšením záměru převést spoluvlastnický podíl na původním pozemku parc.č. 
430/1 za výše uvedených podmínek na úřední desku. 
  
Bod 3. Dodatek č. 1 pro akci „Průtah obcí“ příloha č.2) 
Návrhová komise předložila ZO k projednání Dodatek č. 1 ke smlouvě, týkající se 
rekonstrukce průtahu obcí. Dodatkem dochází k úpravě termínu pro vyhotovení projektové 
dokumentace – prodloužení termínu o 14 dní. Další smluvní podmínky zůstávají beze změny. 
Poznámky, připomínky, podněty: pozn. diskuze - vzhledem k obsáhlosti - pro potřeby zápisu 
krácena. Diskutována byla především část ul. Veleňská, a to v oblasti Horní náves – Dolní 
náves, tj. okolí domu čp. 45 – Křenovi a okolí stávajícího OÚ. 
Ing. Vrecionová: jestli byla zvážena úprava celého náměstí (pozn. Horní náves) a budoucí 
obecní úřad. Proto spěchali (pozn. minulé ZO) na budovu nového úřadu, aby pak nedošlo k 
tomu, že silnice bude výškově jinde než budoucí stavba OÚ.  
Starosta obce: Vzhledem k územnímu plánu obce se zřejmě do budoucna posune střed obce 
jinam. Projekt pracuje se stávající situací. 



Ing. Vrecionová: musí být vyřešen střed obce (nový obecní úřad), aby se mohl dělat průtah. 
Ing. Červínová: vybudování nového obecního úřadu je podmínkou v územním plánu, aby se 
mohlo dál v obci stavět. 
J. Macourek: až to bude aktuální, tak se otevře znovu otázka obecního úřadu 
Ing. Vrecionová: průtah obcí je nový projekt, nová silnice, na ni nebude nic navazovat. Pokud 
bude nová silnice, tak tato silnice určí možnost úpravy okolí a nelze pak nic dalšího v obci 
dělat.  
Ing. Lukeš: nová silnice nemůže být vytvořena bez ohledu na okolí. Jsou normy pro výškové 
napojení, je stanoven horní limit, jak mohou být silnice vysoké vzhledem k svému okolí.  
Ing. Červínová: do silnice by mělo být umístěno odvodnění, chodník podél zdi (pozn. naproti 
OÚ) měl být zrušen a umístěn podél plánovaného nového OÚ apod. Toto nyní nebude 
v projektu zahrnuto. 
Starosta obce: projekt je včetně odvodnění, tj. bude určeno, kde se obec může s odvodněním 
napojit. Odvodnění musí být logicky zachováno. (diskuze o tom, zda odvodnění povede napříč 
silnicí apod.) 
Ing. Lukeš: komunikace se může zvednout jen tak, jak to povolují normy a musí být 
umožněno jakékoliv další napojení sítí 
Ing. Vrecionová: je třeba, aby to bylo kompatibilní, takže by se mělo komplexně řešit centrum 
obce, tj. nejdřív by měl být projekt na obecní dům, aby se projekt na silnici odvíjel od něj a ne 
naopak. Je tedy – dle názoru opozice – nutné rychle připravit studii středu obce a poté až 
projekt na silnici. 
Následovala další diskuze na téma úpravy centra obce, priorit předchozího a stávajícího ZO, 
o finančních prostředcích obce, předání úřadu novému ZO apod.  
 
Starosta obce poté diskuzi ukončil a uvedl, že ZO může dále diskutovat, aktuální dodatek se 
však týká pouze toho, že se o 14 dní posouvá termín pro dokončení projektu. Poté požádal 
návrhovou komisi o přednesení usnesení. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 
č. 1: S-3477/DOP/2014, číslo zhotovitele: P2014-088, zajištění „Projektové dokumentace“ na 
akci „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“. ZO pověřuje starostu obce podpisem tohoto 
Dodatku č. 1.  
 Hlasování:  pro: 7  proti:  0 zdržel se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele č. 1: S-
3477/DOP/2014, číslo zhotovitele: P2014-088, zajištění „Projektové dokumentace“ na akci 
„III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“. ZO pověřuje starostu obce podpisem tohoto Dodatku 
č. 1.  
 
Bod 4. Smlouva o závazku veřejné služby (příloha č. 3) 
Smlouva se týká provozu linky autobusu PID č. 386. Smlouva je podobná, jako pro bus 302, 
je koncesovaná a je uzavírána na 10 let. Sjednaná cena příspěvku obce na provoz linky 386 je 
cca 7.5 tis. Kč měsíčně. 
Poznámky, připomínky, podněty:  Ing. Červínová – jestli je linka využívána, zda je již nějaké 
hodnocení vytíženosti. – Odp. Samozřejmě záleží na denní době. Některé spoje jsou 
vytíženější, některé méně. Odezvy od občanů, kteří linku využívají, jsou velmi dobré. 
P. Milota – přimlouval by se za výraznější propagaci této autobusové linky. Dle jeho názoru 
je výborná, během velmi krátké doby je možné se dostat do centra Prahy.  
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné 
linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na období 7.4.2015 – 6.4.2025 (linka 
č. 386) a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.  
 Hlasování: pro:  7 proti:  0 zdržel se: 0 



Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě v systému Pražské integrované dopravy na období 7.4.2015 – 6.4.2025 (linka č. 386) 
a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.  
 
Bod 5. Projekt na výstavbu MŠ  
Návrhová komise informovala ZO o zpracování 2 studií na výstavbu další MŠ. První studie 
byla nevyhovující, druhá je připravena a je potřeba připravit poptávkové řízení na zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení.  
Poznámky, připomínky, podněty: Ing. Vrecionová – jestli budou využity pozemky, 
zasíťované předchozím ZO a jestli bude nová budova zasíťována a přístupná od ul. Za Humny 
a Pod Hřebenem.  
Ing. Lukeš: o přesném napojení bude teprve rozhodnuto (pozn. v rámci projektu) a bude 
záležet na dalších okolnostech (finanční prostředky, finální umístění budovy apod.).  
Ing. Vrecionová, Ing. Červínová: zda zůstane zachováno stávající řešení okolí školky 
(zahrada...)? – Odp. zahrada před školkou se měnit nebude, ostatní vyplyne z projektu.  
Následovala diskuze o financování výstavby, možných dotacích apod. 
 
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce zadáním poptávkového řízení na zpracování 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení vč. souvisejících úkonů, 
pro výstavbu II. pavilonu mateřské školy, a to na základě architektonické soutěže, uspořádané 
Ing. Arch. B. Lukešem.  
 Hlasování: pro:  7 proti:  0 zdržel se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce zadáním poptávkového řízení na zpracování projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení vč. souvisejících úkonů, pro 
výstavbu II. pavilonu mateřské školy, a to na základě architektonické soutěže, uspořádané 
Ing. Arch. B. Lukešem.  
 
Bod 6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – parc.č. 255/3  
Smlouva se vztahuje k pozemku parc.č. 255/3 – za stávající MŠ - a týká se přívodu elektřiny. 
Věcné břemeno bude ve prospěch ČEZ Distribuce a.s., zast. firmou REMONT Šerák s.r.o. 
Věcné břemeno je navrhováno jako úplatné, jednorázové odstupné ve výši 1 tis. Kč. Je nutné 
vyvěsit záměr zřízení věcného břemene. Společnost REMONT Šerák s.r.o. zároveň požádala 
o vyjádření ke stavbě. 
Poznámky, připomínky, podněty: xxx 
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce vyvěšením záměru zřízení budoucího věcného 
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-126017887/2 Přezletice – kNN pro p.č. 
255/3, Obec, ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s, zastoupenou společností REMONT Šerák, 
spol. s r.o., a to za jednorázové odstupné ve výši 1.000,- Kč. ZO pověřuje starostu obce k 
vydání souhlasného stanoviska ke stavbě s tím, že záměr zřízení věcného břemene je vyvěšen 
na úřední desce.  
 Hlasování: pro:  7 proti:  0 zdržel se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostu obce vyvěšením záměru zřízení budoucího věcného břemene 
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-126017887/2 Přezletice – kNN pro p.č. 255/3, Obec, 
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s, zastoupenou společností REMONT Šerák, spol. s r.o., a to 
za jednorázové odstupné ve výši 1.000,- Kč. ZO pověřuje starostu obce k vydání souhlasného 
stanoviska ke stavbě s tím, že záměr zřízení věcného břemene je vyvěšen na úřední desce.  
 
Bod 7. Odměny zastupitelům obce 
Dne 16.3.2015 byla vládou schválena změna Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. (ve Sbírce zákonů 
zveřejněno 27.3.2015), jíž se mění odměny zastupitelům, konkr. dochází ke zvýšení 
maximálních výší odměn a k úpravám částek, z nichž jsou odměny počítány. Změny se týkají 



uvolněných i neuvolněných zastupitelů obce, navýšení je o cca 3,5%. Je nutné, aby úpravy 
projednalo ZO.  
Nově vypočtené odměny ZO jsou následující (pozn. jedná se o hrubou „mzdu“): 
 funkce   stávající výše   nová výše změna v Kč 
a) neuvolněný starosta  24.692,- Kč  25.491,- Kč 862,- Kč   
b) uvolněný místostarosta 33.947,- Kč  34.214,- Kč 717,- Kč  
c) neuvolněný zastupitel 2.700,- Kč  2.791,- Kč 91,- Kč  
Jedná se o maximální hodnoty, u starosty odpovídají 60% odměny uvolněného starosty obce. 
V pravomoci rady obce je také udělit finanční odměny v celkové výši max. 20 tis. Kč za rok 
zastupitelům obce za práci, která není v jejich „náplni práce“. V případě, že v obci není 
ustanovena rada, je toto rozhodnutí v pravomoci starosty – bylo by však zřejmě vhodné, aby 
oprávnění přidělení odměn ZO na starostu výslovně delegovalo.  
Poznámky, připomínky, podněty: Ing. Červínová – odměny by se měly přeschvalovat jen u 
starosty. – Odp. Standardně ano, ale při zasedání ZO dne 7.11.2014 byla v usnesení uvedena 
konkrétní novela zákona, dle které se odměny vypočítávají. Tato zákonná norma se změnila a 
je nutné odměny přeschválit kompletně, u všech ZO. 
Ing. Vrecionová – stačilo by do usnesení uvést, že „ZO jsou vypláceni dle zákona“. – Odp. To 
nestačí. Usnesení musí mít nějakou platnou formu a obec využije vzor od Ministerstva vnitra. 
 
Návrh usnesení 7.1.:  
ZO stanovuje měsíční odměnu neuvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci 
starosty, a to v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění. ZO stanovuje 
měsíční odměnu neuvolněnému starostovi ve výši 0,6násobku výše měsíční odměny, 
stanovené dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění pro uvolněného 
člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Poskytování odměny bude zahájeno 
od 1.5.2015 včetně.   
 Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení 7.1.: ZO stanovuje měsíční odměnu neuvolněného člena zastupitelstva obce, který 
vykonává funkci starosty, a to v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění. 
ZO stanovuje měsíční odměnu neuvolněnému starostovi ve výši 0,6násobku výše měsíční 
odměny, stanovené dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění pro 
uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Poskytování odměny 
bude zahájeno od 1.5.2015 včetně.   
 
Návrh usnesení č. 7.2.: 
ZO stanovuje měsíční odměnu uvolněného člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci 
místostarosty, a to v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění. ZO 
stanovuje měsíční odměnu uvolněnému místostarostovi v maximální výši, stanovené dle 
přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění pro uvolněného člena 
zastupitelstva obce, který vykonává funkci místostarosty. Poskytování odměny bude zahájeno 
od 1.5.2015 včetně.   
 Hlasování: pro: 7 proti:  0 zdržel se: 0 
Usnesení: ZO stanovuje měsíční odměnu uvolněného člena zastupitelstva obce, který 
vykonává funkci místostarosty, a to v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném 
znění. ZO stanovuje měsíční odměnu uvolněnému místostarostovi v maximální výši, 
stanovené dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění pro uvolněného 
člena zastupitelstva obce, který vykonává funkci místostarosty. Poskytování odměny bude 
zahájeno od 1.5.2015 včetně.   
 
Návrh usnesení č. 7.3.:  
ZO stanovuje měsíční odměnu 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. v platném znění pro neuvolněného člena zastupitelstva obce, 
který nevykonává funkci starosty ani místostarosty. Poskytování odměny bude zahájeno od  
od 1.5.2015 včetně.  
 Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení: ZO stanovuje měsíční odměnu 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. v platném znění pro neuvolněného člena 
zastupitelstva obce, který nevykonává funkci starosty ani místostarosty. Poskytování odměny 
bude zahájeno od  od 1.5.2015 včetně.  
 
Bod 8. Stanovisko ke společnému odběru energií 
Obec Šestajovice, která zajišťovala hromadnou elektronickou dražbu na dodávku energií 
(elektřiny) pro obec, se prostřednictvím FIN-servis a.s. obrátila na obec s tím, že by bylo 
vhodné elektronickou dražbu zopakovat, neboť dochází k příznivému vývoji cen elektřiny na 
velkoobchodním trhu.  
Poznámky, připomínky, podněty: Starosta obce uvedl, že při poslední aukci bylo opozicí 
zmíněno, že toto považují za nevhodné. Ing. Červínová uvedla, že měla špatnou informaci a 
dle toho se domnívala, že cena získaná dražbou byla vyšší. – Starosta obce: aktuálně chce 
Obec Šestajovice pouze vyjádření k počtu odběrných míst. – Ing. Vrecionová: jako soukromá 
osoba by se dražby nezúčastnila, ale v dané oblasti nemá příliš přehled, nerada by se 
vyjadřovala. – Ing. Červínová: navrhla, aby byl starosta obce pověřen poptávkou (zatím bez 
zapojení do dražby).  
Diskuze dále o výhodnosti elektronických dražeb, zjištění zkušeností okolních obcí apod. – 
diskuze krácena. 
Shoda v názoru, aby starosta obce provedl nezávazný průzkum – poptávku a dle výsledků se 
bude pokračovat dále. 
 
Bod 9. Informace o výsledku výběrového řízení – veřejné osvětlení (příloha č.4) 
Starosta obce seznámil ZO s výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu, týkající se obnovy veřejného osvětlení v severní části obce. Poptávka byla vyvěšena 
na portálu zadavatele. Zadávací (technické) podmínky plně korespondovaly se standardem 
veřejného osvětlení (dozoroval p. Hellich). Do výběrového řízení se přihlásily 4 firmy, 
z nichž 1 byla následně vyřazena (nabídka byla vyšší než byl stanoven limit zakázky). 
Vítěznou nabídku předložila společnost RAISA, spol. s r.o.. Vše bude řádně vyvěšeno na 
portál zadavatele – po schválení zastupitelstvem. 
Poznámky, připomínky, podněty: Ing. Červínová – je zakázka již ukončena? Proč není takto 
označena (pozn. jako ukončená) na portále zadavatele? – Odp. o nejvhodnější nabídce je již 
hodnotící komisí rozhodnuto. Na portále zadavatele však mohou být provedeny úpravy až po 
schválení zastupitelstvem.  
 
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výsledek Výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 
na obnovu veřejného osvětlení v severní části obce, a to bez námitek. ZO souhlasí uzavřením 
smlouvy s vítězným uchazeče. ZO pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.   
 Hlasování: pro: 7  proti: 0 zdržel se: 0 
Usnesení: ZO bere na vědomí výsledek Výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na 
obnovu veřejného osvětlení v severní části obce, a to bez námitek. ZO souhlasí uzavřením 
smlouvy s vítězným uchazeče. ZO pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.   
 
Bod 10. Smlouva o poskytování služeb (VIN AGRO s.r.o.) (příloha č.5) 
Starosta obce informoval ZO o předložené smlouvě se společností VIN AGRO s.r.o., která 
nově bude zabezpečovat svoz bioodpadu (pozn. jedná se o pravidelný 14-denní sběr). 
Důvodem změny (pozn. služby budou nahrazovat stávající služby p. Zukala) je pouze finanční 



stránka věci. Firma VIN AGRO s.r.o. získala na provoz dotaci, svoz bioodpadu bude proto 
pro obec v r. 2015 zdarma. Starosta obce zároveň uvedl, že zkusí se společností projednat 
možnost jiných kontejnerů, neboť stávající jsou velmi vysoké a část kontejnerů zůstává 
nevyužita. Pokud však společnost má k dispozici (v rámci dotace) pouze tyto kontejnery, pak 
pochopitelně zůstanou tyto nádoby.  
Poznámky, připomínky, podněty: xxx 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb se společností VIN 
AGRO, spol. s r.o. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 

Hlasování: pro: 7   proti:  zdržel se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování služeb se společností VIN 
AGRO, spol. s r.o. ZO pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy. 
 
Bod 11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v oblasti sběru, přepravě a odstraňování odpadu 
(příloha č. 6) 
Jedná se o diskutovaný dodatek ke smlouvě s firmou Regios a.s.. Po rozhodnutí ZO se 
dodatek týká pouze rozšíření typů sbíraného odpadu – konkr. kovových obalů a olejů. Žádná 
jiná změna smlouvy o dílo není sjednávána. 
Poznámky, připomínky, podněty: Ing. Červínová - kdy společnost vymění zpátky kontejnery?  
(pozn. jedná se o vyměněné kontejnery na sklo – akt. jsou k dispozici stále kontejnery, nikoliv 
„zvony“ a pouze na směsné sklo). – Starosta obce: společnost byla již 2x urgována, 
v současnosti však nemají k dispozici svozovou techniku. Obci za služby bude fakturována 
částka, která byla vysoutěžena. – Ing. Červínová: zda právničce obce nevadí, že je 
porušováno zadání soutěže? – Starosta obce: v současnosti nevadí, tyto věci řeší na základě 
podnětu pouze Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. – Ing. Vrecionová: opozice nebude 
podávat žádné podněty k ÚOHS, může se však stát, že tak učiní některá ze soutěžících firem. 
Opozice ale o dodatku i tak nebude hlasovat – nehlasovali ani v minulosti (tech.pozn. o 
věcech, souvisejících se svozem odpadu), budou se tedy zdržovat hlasování i nadále.  
 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v oblasti sběru, 
přepravě a odstraňování odpadu č. S14R311265, uzavřené s firmou Regios a.s., a pověřuje 
starostu obce podpisem tohoto Dodatku č. 1. 
 Hlasování: pro: 4 proti:  zdržel se: 3 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo v oblasti sběru, přepravě 
a odstraňování odpadu č. S14R311265, uzavřené s firmou Regios a.s., a pověřuje starostu 
obce podpisem tohoto Dodatku č. 1. 
 
Bod 12. Různé, diskuze 
xxx 
Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Starosta obce konstatoval, že program zasedání ZO byl vyčerpán. 
 
Starosta obce ukončil zasedání ZO v 19,11 hod. 

Termín a program zasedání  budou řádně upřesněny a včas oznámeny. 
 
 Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová Dne : 27.4.2015 
 
 Ověřili :  Rudolf Novotný 
  Tomáš Říha 
       
             Tomáš Říha 
                                starosta obce 


