Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
5
Datum : 17.7.2007

Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 17.7.2007
Program: 1. Pověření – kronikář obce
2. Nabídka firmy Martia a.s.
3. Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku
4. Projednání žádosti p. Kábele, Krátká č.p.12
5. Možnost odkupu pozemku od p. Davida Žaluda
6. smlouva o poskytnutí dotace z FŽP SK č.2336/OŽP/2007
7. Dopravní značení v ulicích Ctěnická, Zahradní
8. Příprava projektů
9. Různé
Přítomni: Ing.Veronika Vrecionová, p.Rudolf Novotný, p.Eva Fialová, p.Olga Hanzlíková,
p.Ilona Řachová, ing.Ludmila Červínová
Řádně omluveni: ing.Táňa Panýrová
Starostka obce zahájila veřejné zasedání ZO V 18,00 hod. Konstatovala, že je přítomna
nadpoloviční většina členů ZO a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Za ověřovatele zápisu byla navržena p.Fialová.
Navržení členové návrhové komise: p.Hanzlíková a p.Řachová
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing.Červínová
Jmenování ověřovatele zápisu: navržena p.Fialová
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Jmenování členů návrhové komise: navržena p.Hanzlíková a p.Řachová
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Jmenování zapisovatele zápisu: navržena ing.Červínová
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Bod 1: Pověření – kronikář obce
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO se zákonnou povinností obcí vést kroniku své
obce. Navrhla na tuto společensky významnou funkci paní Olgu Hanzlíkovou, členku ZO.
Práce kronikáře je odměňována dle platných tarifů. Paní Olga Hanzlíková tuto funkci přijala.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO pověřuje funkcí kronikáře obce paní Olgu Hanzlíkovou.
Bod 2: nabídka firmy Martia a.s.

Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s nabídkou firmy Martia a.s. na zpracování
projektové dokumentace k instalaci veřejného osvětlení, vedení obecního rozhlasu a datového
vedení. Tato projektová dokumentace navazuje na připravovanou instalaci elektrického
vedení v zemi firmou ČEZ. ZO projednalo souběh všech výše uvedených instalačních prací.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO akceptuje nabídku firmy Martia a.s. (příloha č.1) na zpracování
projektové dokumentace „Instalace veřejného osvětlení, vedení obecního rozhlasu a
datové vedení“ a pověřilo starostku zahájením prací.
Bod 3: Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku
Návrh usnesení: Na základě rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, týkající se Obecně
závazné vyhlášky obcí o veřejném pořádku, byla starostkou předložena dle pokynů MV
upravená vyhláška o veřejném pořádku. ZO tyto úpravy projednalo.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO přijímá Obecně závaznou vyhlášku obce Přezletice č. 9 /07 (příloha č.2) o
veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci. Zároveň tímto ruší
Obecně závaznou vyhlášku č. 8/07.
Bod 4: Projednání žádosti pana Kábele, Krátká 12
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s žádostí p. Kábele na odkup části ulice Krátké,
vlastníkem tohoto pozemku je obec. ZO projednalo tuto žádost s ohledem na budoucí
využívání pozemku. Vzhledem k tomu, že pozemkem vedou veškeré inženýrské sítě do
budovy obecního úřadu a je to jediný možný přístup k budově z JZ strany (pro možné
opravy), ZO s prodejem pozemku nesouhlasí.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO nesouhlasí s prodejem části pozemku v ulici Krátké dle návrhu pana
Kábeleho (příloha č. 3).
Bod 5: Možnost odkupu pozemku od p. Davida Žaluda
Návrh usnesení: Místostarosta seznámil ZO s jednáním s p.Žaludem, který nabídl obci
možnost odkupu jeho podílu na pozemcích KÚ Přezletice KN 531/3 a KÚ Přezletice PK 89/5,
jejichž je p. Žalud vlastníkem.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO pověřuje starostku obce jednáním s p. Davidem Žaludem o možném
odkupu podílů na pozemcích KÚ Přezletice KN 531/3 a KÚ Přezletice PK 89/5.
Bod 6: Smlouva o poskytnutí dotace z FŽP SK č. 2336/OŽP/2007
Návrh usnesení: Starostka předložila ZO návrh smlouvy č.2336/OŽP/2007 o poskytnutí
dotace z Fondu ŽP Středočeského kraje na výstavbu VaK ve výši 5 mil. Kč.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO souhlasí se textem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu životního
prostředí Středočeského kraje č. 2336/OŽP/2007 a pověřuje starostku tuto smlouvu
podepsat (příloha č. 4)
Bod 7: Dopravní značení v ulicích Ctěnické a Zahradní
Návrh usnesení: Zastupitelka p. Řachová předložila návrh nového dopravního značení
v Zahradní a Ctěnické ulici – jedná se o osazení značky Dej přednost v jízdě v Zahradní ulici
před křížením s ulicí Ctěnickou a dále úprava přednosti v jízdě při průjezdem části Ctěnické
ulice tzv. „Myší díry“, kdy budou nově mít přednost v jízdě vozidla jedoucí do této části ulice
shora od centra obce.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s úpravami přednosti v jízdě v ulici Ctěnické a Zahradní.
Bod 8: Příprava projektů
Návrh usnesení: Starostka seznámila členy ZO s nutností začít vypracovávat projekty rozvoje
naší obce, které jsou nutným předpokladem pro možné získání finančních dotací na plánované
rozvojové akce – viz Strategický plán rozvoje obce Přezletice. Předložila návrh začít
vypracovávat projekty na rekonstrukci a úpravu ulic Na Váze, Zahradní (po křižovatku
s Akátovou) a Pod Hájem.
Hlasování:

pro. 6

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO pověřuje starostku zadáním vypracovaní projektů na rekonstrukci a
úpravu ulic Na váze. Pod hájem a části ulice Zahradní.
Bod 9: Různé
Starostka seznámila členy ZO s jednáními s firmou Benuga k řešení veřejných prostranství ve
výstavbě „Zlatý kopec“ a napojení na současnou obec.
Zastupitelka ing. Červínová poukázala na havarijní stav silnice do Čakovic mezi naší obcí a
„stodolou“, která díky ohromnému nárůstu počtu projíždějících aut (uzávěra silnice ve
Ctěnicích z Čakovic do Vinoře).
Závěr:
Starostka obce formálně ukončila zasedání ZO ve 20,35

Zapsal : Ing.Ludmila Červínová

Dne : 17.7.2007

Ověřili :

E.Fialová
ing.V.Vrecionová

