
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo :          4 
 Datum : 25.05.2012 
 

Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.5.2012 
upravený v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. 

 
 Program:      

1. Petice občanů 
2. Uzavření smlouvy o sdružení 
3. Zrušení JSDHO 
4. Závěrečný účet r. 2011 
5. Návrh rozpočtového opatření č. 1 
6. Otevírání obálek – pronájem části pozemku parc. č. 90/14 
7. Zápisy ze zasedání ZO s ohledem na ochranu os. dat – úprava 
8. Smlouva mandátní – R. Perglerová (Lokalita B – Bílá vrátka) 
9. Smlouva mandátní – R. Perglerová (Lokalita C – Kocanda) 
10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy IV-12-6014610/VB001 (Přezletice, kNN, čp. 

102 Javorová) 
11. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (IE-12-6000009/VB/1                

IE-12-6000615/VB/1 – zemní kabel NN) 
12. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku (tlak.kanalizace v 

ul. Jilmová) 
13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku (tlak.kanalizace v 

ul. Pod Hájem) 
14. Kupní smlouvy – poz. k.ú. Vinoř (parc.č. 962/2, 964/2, 965/2, 963/2) 
15. Dodatek č. 13 – neinvest.náklady na provoz ZŠ Vinoř 
16. Darovací smlouvy na poz. k.ú. Vinoř s MěČ Praha 9 – Vinoř 
17. Název: bezejmenný potok v obci Přezletice 
18. Záměr prodat pozemky parc. č. 951, 953/1 a 953/11 v k.ú. Vinoř 
19. Zpráva Obecní policie Koleč za 03/2012 
20. Různé 

 
Starostka obce zahájila zasedání ZO v  18,10 hod. 
 
Přítomni: Ing.Veronika Vrecionová, Ing. Ludmila Červínová, Ing. Taťána Panýrová, Petra 
Kopáčová DiS, Ing. Milan Dvořák  
Omluveni: Ing. Neumann, pí. Hanzlíková   
Hosté: Holub M., Kulich V., Hucek Fr. ml., Linhart P., Slavata L., Tuláček B., Říha T., Popov 
P., Koubek J., Slavata Jar., Kraumann Ant., Šulc Mil., Vojka J., Moravská J. 
 
Starostka obce konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo 
je usnášeníschopné.  
 
Navržení členové návrhové komise:  Ing.Červínová, P. Kopáčová DiS. 
 
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. L. Kopáčová 
 
Jmenování ověřovatele zápisu: navržen Ing. Dvořák 
 Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
 



Jmenování členů návrhové komise: Ing. Červínová,  P. Kopáčová DiS. 
 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 zařazení 2 nových bodů do programu zasedání ZO, a to bodu 
“Provozní a návštěvní řád dětského hřiště” a bodu “ Mandátní smlouva s firmou Folbeset 
plus, s.r.o.”. Důvod: oba body jsou zařazeny v souvislosti s nově zjištěnými či vzniklými 
skutečnostmi.  
Návrh: Zařadit uvedené body jako bod 20. a bod 21. a adekvátně přečíslovat ostatní body 
(konkr. bod “Různé”).    
Hlasování o navrženém programu a jeho změnách: 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Usnesení: ZO souhlasí s navrženou změnou programu. Body budou adekvátně přečíslovány. 
 
Bod 1. Petice občanů (příloha č.1) 
Obec obdržela petici občanů proti rušení Sboru dobrovolných hasičů v obci. Starostka 
požádala místostarostku, aby vysvětlila rozdíl mezi Sborem dobrovolných hasičů a Jednotkou 
sboru dobrovolných hasičů. Mj. za jednotku plně zodpovídá obec (starosta) a zabezpečení 
jejího provozu představuje značné náklady, které v současnosti obec nemůže vynaložit 
(zejména by se jednalo o vybudování požární zbrojnice apod.). Starostka poté zopakovala, že 
se neruší Sbor dobrovolných hasičů, ale jen Jednotka sboru. Se Sborem dobrovolných hasičů 
je obec nadále ochotna jednat o převzetí majetku a o jejím dalším fungování a spolupráci 
s obcí, je však nezbytné uskutečnit osobní jednání – a v této chvíli obec neví, kdo za SDH 
jedná (původní jednatel funkci složil a obci není znám jeho nástupce). Závěrem starostka 
upozornila, že petice je bezpředmětná a nehlasovatelná a bude vrácena petičnímu výboru. 
 
Bod 2. Uzavření smlouvy o sdružení (příloha č.2) 
Starostka obce předložila ZO k projednání Smlouvu o zajištění požární bezpečnosti s obcí 
Podolanka.  Pozn. Pan L. Slavata a někteří z hostů v této souvislosti požádali o uvedení, že s 
tímto krokem zastupitelstva nesouhlasí. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění požární bezpečností s Obcí 
Podolanka a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0   
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění požární bezpečností s Obcí 
Podolanka a pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy.   
 
Bod 3. Zrušení JSDHO 
Ve smyslu bodů 1) a 2) bylo projednáno zrušení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Znovu 
bylo ZO připomenuto, že je nutné určit zástupce zachovávaného Sboru dobrovolných hasičů k 
dalším jednáním ve věci fungování SDH v obci. 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí se zrušením Jednotky SDHO a pověřuje starostku k odeslání Žádosti o zrušení 
JPO Přezletice na HZS Stč. kraje. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí se zrušením Jednotky SDHO a pověřuje starostku k odeslání Žádosti o 
zrušení JPO Přezletice na HZS Stč. kraje. (příloha č.3 ) 
 
 



 
Bod 4. Závěrečný účet r. 2011 
Závěrečný účet obce byl již ZO projednán a byl řádně vyvěšen na úřední desce. Starostka 
obce požádala Ing. Kopáčovou, aby seznámila ZO se závěry kontroly plnění hospodaření 
obce za r. 2011. Kontrola proběhla 20.2.2012 s následujícím závěrem: Byly zjištěny chyby a 
nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených po písmenem c): (§ 10 odst. 3 písm. 
b) zákona č. 420/2004 Sb.) 

• Nepředložení požadovaných dokumenů a písemností k závěrečnému přezkoumání – 
směrnice k časovému rozlišení nákladů, oběhu účetních dokladů. 

• Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro 
členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem. 

Kontrolní zpráva je nedílnou součástí závěrečného účtu. Další nedílnou součástí závěrečného 
účtu je závěrečný účet zřízené příspěvkové organizace „Mateřská škola Přezletice“.  

ZO projednalo v této souvislosti návrh na schválení hospodářského výsledku MŠ Přezletice za 
r. 2011 a návrh na rozdělení zisku za r. 2011.  
Návrh usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace “Mateřská škola 
Přezletice” a souhlasí s rozdělením zisku dle návrhu. ZO schvaluje Závěrečný účet obce 
Přezletice za r. 2011 s vyjádřením „s výhradami“ a v jeho plném rozsahu. ZO ukládá účetní 
obce napravit uvedené chyby a nedostatky, a to ve spolupráci se zaměstnanci OÚ.  

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace “Mateřská škola 
Přezletice” a souhlasí s rozdělením zisku dle návrhu. ZO schvaluje Závěrečný účet obce 
Přezletice za r. 2011 s vyjádřením „s výhradami“ a v jeho plném rozsahu. ZO ukládá účetní 
obce napravit uvedené chyby a nedostatky, a to ve spolupráci se zaměstnanci OÚ.  
 
Bod 5. Návrh rozpočtového opatření č. 1 (příloha č.4) 
Správce rozpočtu informoval ZO o připraveném návrhu rozpočtového opatření č. 1. K úpravě 
dochází zejm. v položce (nikoli paragrafu) 4112 Neinvestiční transfery (tj. dotace na provoz 
od Stč. Kraje), a to v souladu s požadavky poskytovatele. Dále dochází k úpravě paragrafu 
5512 (hasiči – dobrovolná část), kde v souvislosti s opravami budovy došlo k překročení 
rozpočtované výše. V uplynulém týdnu došlo k zápisu budovy čp. 63 do KN (budova 
označena jako “objekt občanské vybavenosti”), bylo by proto vhodné formou nového 
rozpočtového opatření převést náklady na opravu a provoz budovy do par. 6171 (Místní 
správa a samospráva). Zároveň v souvislosti s uzavřením smlouvy o obcí Podolanka do par. 
5512 zahrnout nový náklad (příspěvek obci Podolanka dle smlouvy). 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. 1 a pověřuje účetní obce a správce rozpočtu 
k jeho provedení. ZO pověřuje účetní obce a správce rozpočtu k přípravě dalšího 
rozpočtového opatření s ohledem na aktuální skutečnosti.  

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. 1 a pověřuje účetní obce a správce 
rozpočtu k jeho provedení. ZO pověřuje účetní obce a správce rozpočtu k přípravě dalšího 
rozpočtového opatření s ohledem na aktuální skutečnosti.  
 
Bod 6. Otevírání obálek – pronájem části pozemku parc. č. 90/14 (příloha č.5) 
Starostka obce přistoupila k otevírání obálek zájemců o pronájem části pozemku parc. č. 
90/14 (ul. Pod Hájem). V řádném termínu byla doručena jediná nabídka. Starostka obce 
konstatovala, že nabídka obsahuje stanovené náležitosti. Je zde mj. zdůvodněno, proč žádá o 
pronájem daného pozemku, jakým způsobem jej bude využívat a jakou navrhuje výši nájmu. 
Obec předpokládá, že by pozemek v budoucnosti mohla potřebovat k jiným účelům, starostka 



obce proto navrhuje připravit nájemní smlouvu za obdobných podmínek jako u jiných 
nájemců  pozemků – tj. 2-měsíční výpovědní lhůta a povinnost uvést pozemek do původního 
stavu (tj. např. odstranění křovin a trvalých porostů).  
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 90/14 panu Prusenovskému, a to za cenu 2 
tis. Kč ročně a za výše uvedených podmínek. ZO pověřuje starostku k přípravě a podpisu 
nájemní smlouvy. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 90/14 panu Prusenovskému, a to 
za cenu 2 tis. Kč ročně a za výše uvedených podmínek. ZO pověřuje starostku k přípravě a 
podpisu nájemní smlouvy. 
 
Bod 7. Zápisy ze zasedání ZO s ohledem na ochranu os.dat – úprava (příloha č.6) 
Starostka obce předložila ZO k projednání možnou úpravu zápisů ze zasedání ZO. Dle 
právních požadavků musí být při zápisech ZO zachována ochrana osobních dat. Tuto je 
možno řešit 2 způsoby: 1) originální (tj. kompletní) zápis ze zasedání ZO bude k dispozici 
pouze k nahlédnutí na OÚ a nebude vyvěšován na úřední desce obce ani na webových 
stránkách; 2) vyhotoveny budou 2 verze – kompletní verze (k nahlédnutí na OÚ) a verze 
upravená, která bude zveřejněna obvyklým způsobem. Na základě připomínky hostů by v 
tomto případě bylo výslovně uvedeno, že se jedná o upravený zápis ze zasedání ZO. 
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s vytvořením 2 verzí zápisů ze zasedání ZO Přezletice. Kompletní verze bude k 
dispozici pouze k nahlédnutí na OÚ Přezletice; druhá, zkrácená verze (upravená s ohledem na 
ochranu osobních dat) bude zveřejněna standardním způsobem a bude označena jako “zápis 
ze zasedání ZO, upravený v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.”.  

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s vytvořením 2 verzí zápisů ze zasedání ZO Přezletice. Kompletní 
verze bude k dispozici pouze k nahlédnutí na OÚ Přezletice; druhá, zkrácená verze (upravená 
s ohledem na ochranu osobních dat) bude zveřejněna standardním způsobem a bude označena 
jako “zápis ze zasedání ZO, upravený v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.”.  
 
Bod 8. Smlouva mandátní – R. Perglerová (Lokalita B – Bílá vrátka) (příloha č.7) 
Starostka obce předložila ZO mandátní smlouvu s Ing. Renatou Perglerovou, týkající se 
vytvoření studie Lokality B – Bílá vrátka.  
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s uvedenou Smlouvou mandátní  s Ing. Perglerovou na zpracování studie 
Lokality B – Bílá vrátka.. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uvedenou Smlouvou mandátní s Ing. Perglerovou na zpracování 
studie Lokality B – Bílá vrátka. 
 
Bod 9. Smlouva mandátní – R. Perglerová (Lokalita C – Kocanda) (příloha č.8) 
Starostka obce předložila ZO mandátní smlouvu s Ing. Renatou Perglerovou, týkající se 
vytvoření studie Lokality C – Kocanda.  
Návrh usnesení: 
ZO souhlasí s uvedenou Smlouvou mandátní s Ing. Perglerovou na zpracování studie Lokality 
B – Bílá vrátka. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uvedenou Smlouvou mandátní s Ing. Perglerovou na zpracování 
studie Lokality C – Kocanda. 
 



Bod 10. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy IV-12-6014610/VB001 (Přezletice, kNN, 
čp.102 Javorová) (příloha č.9) 
Starostka obce předložila ZO k projednání Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy, týkající se 
přívodu nízkého napětí k budově čp. 102 v ul. Javorová (plánovaná rekonstrukce budovy). 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy IV-12-6014610/VB001 a 
pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy IV-12-6014610/VB001 a pověřuje 
starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Bod 11. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (IE-12-6000009/VB/1 
IE-12-6000615/VB/1 – zemní kabel NN) (příloha č.10) 
Starostka obce předložila ZO k projednání Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene, týkající se zemního kabelu nízkého napětí (v souvislosti s uložením vedení 
do země, v rámci rekonstrukce NN v části obce). 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy IE-12-6000009/VB/1 IE-12-
6000615/VB/1 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy IE-12-6000009/VB/1 IE-12-
6000615/VB/1 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Bod 12. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku 
(tlak.kanalizace v ul. Jilmová) (příloha č.11) 
Starostka obce předložila ZO k projednání Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene, týkající se výstavby tlakové kanalizace. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy IE-12-6000009/VB/1 IE-12-
6000615/VB/1 (tlaková kanalizace v ul. Jilmová) a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy IE-12-6000009/VB/1 IE-12-
6000615/VB/1 (tlaková kanalizace v ul. Jilmová) a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Bod 13. Smlouva o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku 
(tlak.kanalizace v ul. Pod Hájem) /příloha č. 12) 
Starostka obce předložila ZO k projednání Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene , týkající se tlakové kanalizace v ul. Pod Hájem. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene (tlaková kanalizace v ul. Pod Hájem) a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene (tlaková kanalizace v ul. Pod Hájem) a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 
 
Bod 14. Kupní smlouvy – pozemky v k.ú. Vinoř (parc. č. 962/2, 964/2, 965/2, 963/2) 
Návrhová komise předložila ZO k projednání kupní smlouvy na pozemky v k.ú. Vinoř – parc. 
č. 962/2, 963/2, 964/2 a 965/2. Jedná se o původně duplicitně vlastněné pozemky. Budoucí 
kupující byly vybráni na minulém zasedání ZO. Smlouvy byly připraveny právníkem obce a 
byly zkonzultovány s kupujícími, žádná ze stran nemá v tuto chvíli připomínek. Ceny 
prodejní odpovídají ceně nabídkové.  
Návrh usnesení:  
ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s paní Věrou Bartůňkovou (parc.č. 962/2, k.ú. 
Vinoř) a pověřuje starostku obce k podpisu smluvních dokumentů.  
ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s paní Janou Houdkovou (parc.č. 963/2, k.ú. Vinoř) 
a pověřuje starostku obce k podpisu smluvních dokumentů.  



ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s paní Jaroslavou Kubrovou (parc.č. 964/2, k.ú. 
Vinoř) a pověřuje starostku obce k podpisu smluvních dokumentů.  
ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s panem Petrem Houdkem (parc.č. 965/2, k.ú. 
Vinoř) a pověřuje starostku obce k podpisu smluvních dokumentů.  

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:   
ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s paní Věrou Bartůňkovou (parc.č. 962/2, k.ú. 
Vinoř) a pověřuje starostku obce k podpisu smluvních dokumentů.  
ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s paní Janou Houdkovou (parc.č. 963/2, k.ú. Vinoř) 
a pověřuje starostku obce k podpisu smluvních dokumentů.  
ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s paní Jaroslavou Kubrovou (parc.č. 964/2, k.ú. 
Vinoř) a pověřuje starostku obce k podpisu smluvních dokumentů.  
ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s panem Petrem Houdkem (parc.č. 965/2, k.ú. 
Vinoř) a pověřuje starostku obce k podpisu smluvních dokumentů.  (přílohy č.13,14,15,16) 
 
 
Bod 15. Dodatek č. 13 – neinvestiční náklady na provoz ZŠ Vinoř 
Návrhová komise předložila ZO k projednání Dodatek č. 13, týkajících se příspěvků obce na 
žáky ZŠ Vinoř. Počet žáků a jejich místní příslušnost byla řádně zkontrolována.  
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 13 se ZŠ Praha – Vinoř a pověřuje 
starostku obce k jeho podpisu.  

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 13 se ZŠ Praha – Vinoř a pověřuje starostku 
obce k jeho podpisu.  (příloha č.17) 
 
Bod 16. Darovací smlouvy na poz. k.ú. Vinoř s MěČ Praha 9 - Vinoř 
Návrhová komise předložila ZO k projednání návrh darovací smlouvy na pozemky obce 
v k.ú. Praha – Vinoř. Smlouva byla připravena právníkem obce a byla zkonzultována 
s budoucím obdarovaným. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy s MěČ Praha 9 – Vinoř a 
pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy s MěČ Praha 9 – Vinoř a pověřuje 
starostku obce k jejímu podpisu. (příloha č.18) 
 
Bod 17. Název: bezejmenný potok v obci Přezletice 
Starostka obce navrhla ZO hlasování o názvu dosud bezejmenného potoka v obci – 
pramenícího v okálech a tekoucího mezi starou zástavbou a novým obytným komplexem.  
Navrhla název „Přezletický potok“. Do diskuze se zapojili i přítomní hosté, kteří měli svůj 
protinávrh. Na základě této diskuze se ZO rozhodlo, že o tomto bodu nebude aktuálně 
hlasováno, ale bude dán prostor i návrhům občanů – a to formou vyhlášené ankety. 
 
Bod 18. Záměr prodat pozemky parc.č. 951, 953/1 a 953/11 v k.ú. Vinoř 
Starostka obce předložila ZO k projednání návrh na prodej dalších, pro obec nevyužitelných 
pozemků v k.ú. Vinoř. V tomto případě se jedná o pozemky pod rodinným domem a pozemky 
v chodníku, vjezdu či přilehlé zelené ploše.  
Návrh usnesení:  ZO souhlasí se záměrem prodat pozemky parc. č. 951, parc. č. 953/1 a parc. 
č. 953/11 v k.ú. Vinoř a pověřuje starostku obce k řádnému zabezpečení zveřejnění tohoto 
záměru s tím, že obec se může rozhodnout nabízené pozemky neprodat. 
  Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 



Usnesení: ZO souhlasí se záměrem prodat pozemky parc. č. 951, parc. č. 953/1 a parc. č. 
953/11 v k.ú. Vinoř a pověřuje starostku obce k řádnému zabezpečení zveřejnění tohoto 
záměru s tím, že obec se může rozhodnout nabízené pozemky neprodat. 
 
Bod 19.  Zpráva o činnosti OP Koleč – 03/2012 
Starostka obce seznámila ZO s pravidelnou zprávou OP Koleč o činnosti Obecní policie. ZO 
bere tuto informaci na vědomí. (příloha č.19) 
 
Bod 20. Provozní a návštěvní řád dětského hřiště 
Návrhová komise předložila ZO k projednání provozní a návštěvní řád nově vybudovaného 
hřiště u rybníka.  
Návrh usnesení:  ZO souhlasí s Provozním řádem dětského hřiště. ZO souhlasí s Návštěvním 
řádem dětského hřiště. 
  Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s Provozním řádem dětského hřiště. ZO souhlasí s Návštěvním řádem 
dětského hřiště. (přílohy č.20,21) 
 
Bod 21. Mandátní smlouva s firmou Folbeset plus, s.r.o. (příloha č.22) 
Návrh usnesení:  ZO souhlasí s jednáním ohledně mandátní smlouvy, uzavřené s firmou 
Folbeset plus, s.r.o. a pověřuje starostku k dalším nezbytným právním krokům. 
  Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s jednáním ohledně mandátní smlouvy, uzavřené s firmou Folbeset 
plus, s.r.o. a pověřuje starostku  k dalším nezbytným právním krokům. 
 
Bod 22. Různé 
xxx 
 
Následně byl dán prostor pro dotazy a připomínky přítomných hostů.  
Diskutováno bylo mj.: 

- náklady na provoz plánované vlastní školky v obci – zde bylo opětovně starostkou I 
místostarostkou obce uvedeno, že MŠ provozuje obec první rok. Je tedy nezbytné 
počkat na ukončení školního roku, kdy bude mít obec k dispozici přesné ukazatele. 

- jak bude naloženo s částí majetku (vybavení) JSDH – jak bylo uvedeno v bodech 1-3 
je vlastníkem hasičského vybavení obec. Ta je ochotna buď zcela zdarma nebo za 
symbolickou cenu převést majetek na SDH. V současnosti ale obec nezná zástupce 
SDH. Až bude tento zástupce určen, proběhne jednání, na němž bude jasně domluven 
způsob a rozsah předávaného majetku, další spolupráce s SDH s obcí, případné 
finanční výhledy a požadavky apod. Pan Šulc požádal ZO, aby z tohoto jednání byl 
vyhotoven zápis, který bude následně zveřejněn. S tímto návrhem ZO plně souhlasí. 

- přípojka elektřiny pro potřeby TJ Sokol Přezletice (hřiště u rybníka) – proč došlo ke 
zrušení přípojky, možnost obnovení. Odpověď: odběrné místo bylo vedené jako 
“vodárna V Podskalí”, bylo navíc umístěno na cizím pozemku. Za minulý rok platila 
obec vysoké paušální částky a odběr byl zanedbatelný. Z tohoto důvodu bylo OM 
zrušeno. 

- plánované zprovoznění otočky BUS v ul. Na Váze a Zahradní – pozn. starostky: 
otočka může být zprovozněna až bude vybrán nový provozovatel autobusového 
spojení (cca prosinec 2012). 

- zda může místostarostka obce ovlivnit výběr nového provozovatele autobusové linky 
– místostarostka obce informovala, že je jedním z několika členů výběrové komise a 
že jsou pevně stanoveny kritéria výběru, které z její strany nemohou být nijak 
ovlivněny.  

 



Starostka obce ukončila zasedání ZO v 19,55 hod. 
 

Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen. 
 
 

  
 
 
 Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová Dne : 25.5.2012 
 
 Ověřili :  Ing.Dvořák Milan 
  Ing.Veronika Vrecionová 
  Starosta obce 
 


