
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo :          3 
 Datum : 28.03.2012 
 
 

  
   
  Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 
 Program:      

1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění kvalifikace 
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném řízení (MŠ 
Přezletice) 

2. Výběrové řízení – MŠ Přezletice – jmenování výběrové komise 
3. Mandátní smlouva MŠ Přezletice 
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene RWE Gas.Net. s.r.o. 

(Petrukovi) 
5. Doplnění přílohy zápisu z 9.2.2012 – otevřený dopis 
6. Úprava ceníku služeb 
7. Úprava jednacího řádu 
8. Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání – uzavřená dle ust. §3 odst. 1 písm. b 

zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (Hl.m.Praha, zastoupená organizací 
ROPID a Obec Přezletice) 

9. Příspěvek fotbalistům 
10. Různé, diskuse 

 
 
Starostka obce zahájila zasedání ZO v  18,10 hod. 
 
Přítomni: Ing.Veronika Vrecionová, Ing. Ludmila Červínová, Petra Kopáčová DiS, Ing. Milan 
Dvořák, Ing. Cyril Neumann 
Omluveni:   Ing. Panýrová, pí. Hanzlíková 
Hosté 
 
Starostka obce konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo 
je usnášeníschopné.  
 
Navržení členové návrhové komise:  Ing.Červínová, Ing. Neumann   
 
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. L. Kopáčová 
 
Jmenování ověřovatele zápisu:  Ing.Milan Dvořák 
 Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování členů návrhové komise: Ing. Červínová,  Ing. Neumann 
 Hlasování: pro: 5  proti. 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování zapisovatele. navržena ing. L. Kopáčová 
 Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
 



Hlasování o navrženém programu: 
Starostka obce požádala ZO o úpravu programu zasedání zastupitelstva a přednesla důvody 
změn. 
Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení 1: ZO souhlasí se zařazením bodu “Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním 
dialogu a k prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práve ve 
zjednodušeném řízení (MŠ Přezletice)” do programu zasedání ZO. Nově zařazený bod bude 
označen jako bod č. 1 a ostatní body budou adekvátně přečíslovány. 
 
Usnesení 2: ZO souhlasí se zařazením bodu “Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním 
dialogu a k prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve 
zjednodušeném řízení (MŠ Přezletice)” do programu zasedání ZO. Nově zařazený bod bude 
označen jako bod č. 1 a ostatní body budou adekvátně přečíslovány. 
 
Usnesení 3: ZO souhlasí se zařazením bodu “Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání 
uzavřená dle ust. §3 odst. 1 písm. b zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách” do 
programu zasedání ZO. Nově zařazený bod bude označen jako bod č. 8 a ostatní body budou 
adekvátně přečíslovány. 
 
Usnesení 4:  ZO souhlasí se zařazením bodu “Příspěvek fotbalistům na startovné pro jarní 
část ligy”, a to jako bod č. 9. Ostatní body budou adekvátně přečíslovány.  
 
Starostka obce konstatovala, že program zasedání ZO byl přijat se všemi navrženými 
změnami. 
 
 
Bod 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění 
kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném řízení 
(MŠ Přezletice) 
V souvislosti s připravovanou výstavbou mateřské školy požádala starostka obce 
zastupitelstvo obce o pověření k vyvěšení uvedené výzvy.  
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku obce k vyvěšení Výzvy k podání žádosti o účast                         
v soutěžním dialogu a k prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce ve zjednodušeném řízení (MŠ Přezletice). (příloha č.1) 
Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce k vyvěšení Výzvy k podání žádosti o účast v 
soutěžním dialogu a k prokázání splnění kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku na 
stavební práce ve zjednodušeném řízení (MŠ Přezletice). 
 
Bod 2. Výběrové řízení – MŠ Přezletice – jmenování výběrové komise 
Starostka obce - s odvoláním na usnesení ZO ze dne 12.3.2012 - požádala ZO o zahájení 
výběrového řízení na dodavatele stavby mateřské školky v obci a o jmenování výběrové 
komise pro výběr dodavatele stavby. Do komise byli navrženi zástupci obce, stavební 
odborníci a ředitelka mateřské školy. 
Návrh usnesení: ZO jmenuje výběrovou komisi pro výběr dodavatele stavby mateřské školy, 
a to v následujícím složení:  

předseda VK:  Ing. Ludmila Červínová 
 členové VK:  Petra Kopáčová, DiS. 
    Ing. Petr Kalaš 
    Ing. Lumír Březovský 
    pí. Michaela Spěváčková 
 náhradníci:  Ing. Veronika Vrecionová 



    Ing. Milan Dvořák 
    Ing. Petr Šiška 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO jmenuje výběrovou komisi pro výběr dodavatele stavby mateřské školy, a to 
v následujícím složení: 

předseda VK:  Ing. Ludmila Červínová 
 členové VK:  Petra Kopáčová, DiS. 
    Ing. Petr Kalaš 
    Ing. Lumír Březovský 
    pí. Michaela Spěváčková 
 náhradníci:  Ing. Veronika Vrecionová 
    Ing. Milan Dvořák 
    Ing. Petr Šiška 
 
Bod 3. Mandátní smlouva – MŠ Přezletice 
V návaznosti na předchozí bod předložila starostka obce ZO návrh mandátní smlouvy s 
firmou Folbeset plus, s.r.o.. Smlouva se týká zpracování žádosti o dotaci, provádění 
technického dozoru investora stavby, zajištění dotačního monitoringu.  
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy a pověřuje starostku obce k jejímu 
podpisu. (příloha č. 2  ) 
 
Bod 4. Smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemenu – RWE Gas.Net. s.r.o. 
(Petrukovi) 
Starostka obce předložila ZO ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene, týkající se 
zřízení přípojky k pozemku parc. č. 515.  Smlouva je ve standardním znění. ZO nevzneslo 
žádné připomínky k předloženému návrhu smlouvy. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného 
břemene a souhlasu se zřízením stavby a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.  

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene a 
souhlasu se zřízením stavby a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. (příloha č.3   ) 
 
Bod 5. Doplnění přílohy zápisu ze dne 9.2.2012 – otevřený dopis 
Návrh usnesení: 
ZO rozhodlo o doplnění příloh zasedání ZO ze dne 9.2.2012 o otevřený dopis občanky naší 
obce.  

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO rozhodlo o doplnění příloh zasedání ZO ze dne 9.2.2012 o otevřený dopis 
občanky naší obce. (příloha č. 4  ) 
 
Bod 6. Úprava ceníku služeb 
V souvislosti s obecným růstem nákladů (zejm. PHM) a úpravou DPH navrhla místostarostka 
obce upravit ceník služeb, poskytovaných obecním úřadem.  
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s úpravou ceníku služeb a pověřuje pracovníky OÚ k zabezpečení provedení 
úprav a se zveřejněním upraveného ceníku služeb standardním způsobem. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 



Usnesení: ZO souhlasí s úpravou ceníku služeb a pověřuje pracovníky OÚ k zabezpečení 
provedení úprav a se zveřejněním upraveného ceníku služeb standardním způsobem. (příloha 
č.5) 
 
Bod 7. Úprava jednacího řádu 
Návrhová komise předložila ZO k projednání úpravu jednacího řádu.  
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s úpravou jednacího řádu a pověřuje pracovníky k OÚ k zabezpečení provedení 
úprav a se zveřejněním upraveného jednacího řádu na úřední desce obce a na webových 
stránkách obce, kde bude i následně trvale k dispozici v sekci “Vyhlášky”. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s úpravou jednacího řádu a pověřuje pracovníky k OÚ k zabezpečení 
provedení úprav a se zveřejněním upraveného jednacího řádu na úřední desce obce a na 
webových stránkách obce, kde bude i následně trvale k dispozici v sekci “Vyhlášky”. (příloha 
č.6) 
 
Bod 8. Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání, uzavíraná dle ust. § 3 odst. 1 
písm. b zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (Hl.m.Praha, zastoupená 
organizací ROPID a Obec Přezletice) 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání, dle ust. § 3 odst. 1 
písm. b zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. ZO pověřuje starostku obce k podpisu 
této smlouvy. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání, dle ust. § 
3 odst. 1 písm. b zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. ZO pověřuje starostku obce 
k podpisu této smlouvy. (příloha č.7) 
 
Bod 9. Příspěvek fotbalistům 
Místostarostka obce informovala ZO o žádosti fotbalového týmu (příloha č.8) Přezletice SK 
RSC (Hanspaulská liga) o příspěvek na startovné pro jarní část ligy. Příspěvek je ve výši 
3.200,- Kč. V rámci podpory spolků v obci místostarostka navrhla ZO uvedený příspěvek 
poskytnout. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na startovné pro jarní část hanspaulské 
ligy pro tým Přezletice SK RSC ve výši  3.200,- Kč. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na startovné pro jarní část hanspaulské ligy 
pro tým Přezletice SK RSC ve výši  3.200,- Kč. 
 
Bod 10. Různé 
Zpráva o činnosti OP Koleč –01 /2012 a 02/2012 
Starostka obce seznámila ZO s pravidelnou zprávou OP Koleč o činnosti Obecní policie. ZO 
bere tuto informaci na vědomí. (příloha č.9,10) 
 
Odpověď na dotaz občana z 12.3.2012 (zodpovědnost advokátů, náhrada škod…) 
Starostka obce informovala dotazovatele z 12.3.2012 o zjištěných skutečnostech, ohledně 
uvádění zodpovědnosti advokátů za způsobenou škodu klientovi (konkr. obci). Uvedený 
dotazovatel byl již na minulém zasedání ZO upozorněn, že zodpovědnost za škodu vyplývá v 
tomto případě ze zákona, ale tato odpověď nebyla považována za dostatečnou. Proto starostka 
obce upřesnila: 

- zodpovědnost právníků, advokátů, advokátních kanceláří apod. upravuje §24 zák. 
85/1996 Sb. 



- zodpovědnost v případě mandátních smluv je upravena Obchodním zákoníkem (vč. 
uvedených omezení zodpovědnosti - § 573 Obchodního zákoníku) 

- v případě ostatních, tzv. nepojmenovaných smluv se zodpovědnost uvádí dle dohody 
přímo do textu smluv. 

 
 
Informace o stanovení vydání DZ na omezení vjezdu nákl.aut do obce 
 
Následně byl dán prostor pro dotazy a připomínky přítomných hostů. Diskutována byla mj. 
možnost vymáhání případné škody způsobené advokátní kanceláří; náklady na provoz 
plánované vlastní školky v obci; způsob výpočtu odměn  provozovatele vodovodu a 
kanalizace v obci apod. 

 
Starostka obce ukončila zasedání ZO v 18,45 hod. 
 
Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen.  
 
 
 

  
 
 
 Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová Dne : 28,3,2012 
 
 Ověřili : Ing.Veronika Vrecionová Ing.Milan Dvořák 
  starosta obce 
       
 


