Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
6
Datum : 14.09.2006

Zápis :Zasedání ZO Přezletice dne 29.8.2006

Přítomni: p.novotný, Ing.Bula,m p.Pištěková, p.Vyskočil, p.Dufek, p.Malý, Ing.Kopáčová

I.

Kontrola úkolů ze zápisu minulého zastupitelstva

II.

ZO projednalo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na zřízení
věcného břemene na parc. Č. 516/1 pro firmu Telefónica 02 Czech Republic a.s. (jde o telefonní
přípojku pro truhlárnu „Macourek“).

Usnesení : ZO souhlasí s uzavřením výše uvedené smlouvy.

III. ZO projednalo uzavření mandátních smluv na obstarávání inženýrské činnosti a technické pomoci při
realizaci a pro dokončení díla „Vodovod Přezletice“ a „Tlakové kanalizace Přezletice“ a závěrečného vypořádání
všech dokladů a podkladů pro provozování díla, předložené firmou VRV a.s., Praha 5.

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením smluv na stavby „Vodovod Přezletice a Tlaková
kanalizace Přezletice“ s firmou VRV a.s., Praha 5.

IV.

ZO projednalo návrh Směnné smlouvy na pozemky mezi obcí Přezletice a Ing.Františkem Bulou,
na základě předložených podkladů.

Usnesení: ZO prověří dotčené pozemky a v návaznosti na přeložené podklady prošetří
návrh na dělení dotčených a přilehlých pozemků.

V.

ZO projednalo nabídku firmy ČEZ a.s. na odkup akcií emitovaných společností Středočeská
energetická a.s. ve výši 2.075,- Kč za 1 akcii.

Usnesení: ZO souhlasí, aby bylo nabídnuto 486 ks vlastněných akcií k odprodeji firmě
ČEZ a.s. za cenu uvedenou v nabídce.

VI.

ZO projednalo žádost o úhradu za vodovodní řad v části Vinařské ulice, kterou požaduje zhotovitel
firma Profistav s.r.o., Litomyšl.

Usnesení: ZO rozhodlo prověřit, zda uvedený řad nebyl součástí konkursního řízení
firmy JOPA Impex a současně prověřit navrhovanou výši nákladů firmy Profistav s.r.o.
v částce cca 800 tis.Kč.

VII.

ZO projednalo žádost p.V.Heinschové na odprodej části pozemku parc.č. 194/9 (21 m2) z důvodu
stání pro osobní vozidla.

Usnesení: ZO s navrhovaným odprodejem nesouhlasí, neboť stání pro osobní vozidla je
třeba řešit na vlastních pozemcích.
Ostatní: Datum příštího zasedání ZO: 10.10.2006
Veřejná schůze:
21. 9.2006

Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová

Dne : 29.08.2006

Ověřili :

Rudolf Novotný
Ing.František Bula

