
Zasedání obecního zastupitelstva
Ⴠíslo : 6
Datum : 14.09.2006

Zápis :Zasedání ZO Pᖐezletice dne 29.8.2006

Pᖐítomni: p.novotný, Ing.Bula,m p.Piᘐtᆰková, p.Vyskoაil, p.Dufek, p.Malý, Ing.Kopáაová

I. Kontrola úkolᛰ ze zápisu minulého zastupitelstva

II. ZO projednalo uzavᖐení  Smlouvy o smlouvᆰ budoucí o zᖐízení vᆰcného bᖐemene na zᖐízení 
vᆰcného bᖐemene na parc. Ⴠ. 516/1 pro firmu Telefónica 02 Czech Republic a.s. (jde o telefonní 
pᖐípojku pro truhlárnu „Macourek“).

Usnesení : ZO souhlasí s uzavᖐením výᘐe uvedené smlouvy.

III. ZO projednalo uzavᖐení mandátních smluv na obstarávání in០enýrské აinnosti a technické pomoci pᖐi 
realizaci a pro dokonაení díla „Vodovod Pᖐezletice“ a „Tlakové kanalizace Pᖐezletice“ a závᆰreაného vypoᖐádání 
vᘐech dokladᛰ a podkladᛰ pro provozování díla, pᖐedlo០ené firmou VRV a.s., Praha 5.

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

IV. ZO projednalo návrh Smᆰnné smlouvy na pozemky mezi obcí Pᖐezletice a Ing.Frantiᘐkem Bulou, 
na základᆰ pᖐedlo០ených podkladᛰ.

Usnesení: ZO provᆰᖐí dotაené pozemky a v návaznosti na pᖐelo០ené podklady proᘐetᖐí 
návrh na dᆰlení dotაených a pᖐilehlých pozemkᛰ.

V. ZO projednalo nabídku  firmy ჀEZ a.s. na odkup akcií emitovaných spoleაností Stᖐedoაeská 
energetická a.s. ve výᘐi 2.075,- Kა za 1 akcii.

Usnesení: ZO souhlasí, aby bylo nabídnuto 486 ks vlastnᆰných akcií k odprodeji firmᆰ 
ჀEZ a.s. za cenu uvedenou v nabídce.

VI. ZO projednalo ០ádost o úhradu za vodovodní ᖐad v აásti Vinaᖐské ulice, kterou po០aduje zhotovitel 
firma Profistav s.r.o., Litomyᘐl.



Usnesení: ZO rozhodlo provᆰᖐit, zda uvedený ᖐad nebyl souაástí konkursního ᖐízení 
firmy JOPA Impex a souაasnᆰ provᆰᖐit navrhovanou výᘐi nákladᛰ firmy Profistav s.r.o. 
v აástce cca 800 tis.Kა.

VII. ZO projednalo ០ádost p.V.Heinschové na odprodej აásti pozemku parc.ა. 194/9 (21 m2) z dᛰvodu 
stání pro osobní vozidla.

Usnesení: ZO s navrhovaným odprodejem nesouhlasí, neboᙐ stání pro osobní vozidla je 
tᖐeba ᖐeᘐit na vlastních pozemcích.

Ostatní: Datum pᖐíᘐtího zasedání ZO: 10.10.2006
Veᖐejná schᛰze:                      21. 9.2006

Zapsal : Ing. Ladislava Kopáაová Dne : 29.08.2006

Ovᆰᖐili : Rudolf Novotný
Ing.Frantiᘐek Bula


