Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
1
Datum : 26.01.2006

Zápis :Zasedání ZO Přezletice ze dne 17.1.2006
Přítomni: ing.Bula, p.Novotný, p.Vyskočil, p.Malý, p.Dufek, ing.Kopáčová
Omluvena: p.Pištěková (nemoc)
I.
a)
b)
c)
d)
II.

Kontrola zápisu z předch. ZO
bezúplatný převod pozemků z PF – vše proběhlo, pozemky jsou zapsány v KN jako vlastnictví obce
inventury majetku – probíhají, závěry budou předloženy v únoru 2006
směrnice vnitřní kontroly – připravuje se, přesun do února 2006, max. do 18.3.2006
dotace (kanalizace, voda) – zatím beze změny
A.S.A. a.s. – doplněk (příloha) ke smlouvě o svozu odpadu (cenová příloha) a návrh mandátní
smlouvy na svoz nebezpečného odpadu (elektronika)
ZO projednalo návrh firmy A.S.A., a.s.

Usnesení :1) ZO souhlasí s cenovou přílohou pro r.2006 ke smlouvě o dílo č. S042400 038
2) ZO souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy o zastoupení obce
v kolektivním systému ve věcech zpětného odběru použitých
elektrozařízení. K zastupování jsou pověřeni plnou mocí.
III.

Pražské kanalizace a vodovody, a.s. – předložen dodatek ke smlouvě o dodávce pitné vody.
ZO projednalo předložený dodatek.

Usnesení: ZO souhlasí s Dodatkem č.3 ke Smlouvě č. VP 52 o dodávce pitné
vody a stanovením ceny s účinností od 1.1.2006.
IV.

Městská policie Praha 9 a Městská část Praha 14 – oznámení o přestupku občana Přezletic.

Usnesení: V souladu s uzavřenou Smlouvou předat k projednání na MěÚ
Brandýs n/L.
V.

Okresní soud Praha – východ (věc: přísedící u soudu)
ZO projednalo návrh na funkci přísedícího u Okresního soudu Praha - východ pro r. 2006-2010.

Usnesení: ZO v souladu se Zákonem č. 6/2002 Sb. schvaluje jako přísedícího
p.Jiřího Nováka, nar. 23.4.1933, bytem: Ctěnická 39, Přezletice, a konstatuje,
že byl zvolen poměrem hlasů: 6 pro, 0 proti, 0 zdrženo.
VI.

Pojmenování dosud nepojmenované ulice.
ZO projednalo návrh na název komunikace na parc. 194/9 (ostatní komunikace)

Usnesení: ZO souhlasí, aby místní komunikace byla pojmenována „U Hřiště“.

VII.

ZO projednalo žádost na odkoupení pozemku parc.č. 431/33, který byl předložen PF ČR do
vlastnictví obce.

Usnesení: Vzhledem k nejasnostem v označení pozemků v lokalitě, je nutné
uvést do souladu číselnou a grafickou část území. Následně ZO rozhodne o
prodeji pozemku.
VIII.

Zpráva revizní komise za období 9-12/2005.
ZO projednalo zprávu z kontroly příjmových a výdajových dokladů. ZO dále projednalo změnu
v rozpočtu pro r.2005 v položkovém členění a účast na jednáních ZO při projednávání rozpočtu na
r.2006.

IX.

Ostatní.
1) Návrh na uspořádání literárně hudebního večera – plán.datum 3.2.2006 – příprava p.Malý.

Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová

Dne : 17.1.2006
R.Novotný

Ověřili : ing. Bula

