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!
Program:

!

Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :

Datum :

12

11.12.2013

1. Smlouva o zříz.věc.břemene par. č.257/17
(revokace usnesení č.18 –jednání ZO Přezletice 10/2013
ze dne 30.10.2013)
2. Smlouva o zříz.věc.břemene – par.č. 257/17,427/9
3. Smlouva o bezúplatném zřízení předkup.
práva k pozemku p.č. 257/17,427/9
4. Darovací smlouva (Benuga s.r.o.,Obec Přezletice)
pozemek p.č. 89/109 – dětské hřiště
5. Informace o zaj.projek.dokumentace na akci
Přezletice, průtah obce (Středočeský kraj,Obec Přezletice)
6. Žádost o povolení provozu VHA r. 2014
7. Žádost o dotaci SFROM (chodníky, parkovací
Stání ul. Zahradní/Na Váze, V Podskalí, Kaštanová)
8. Přísedící u Okresní soudu Praha-východ
9. Rozpočet r.2014
10. Plán inventur
11. MŠ Přezletice (odměny zaměstnancům MŠ Přezletice,
žádost o posílení finančního účtu MŠ, žádost o navýšení
rozpočtu MŠ)
12. Místní provozovny (restaurace, koloniál) – provozovatel
13. Kalkulace vodné a stočné r.2014
14. Dodatek smlouvy s A.S.A. – likvidace odpadu r.2014
15. OZV o poplatku za svoz odpadu
16. Poplatek za psy r.2014
17. Dárkové poukazy (důchodci ), příspěvek na stravné
r.2014
18.Dodatek Smlouvy o dílo č.8/2009 (PRO-CONSULT s.r.o.)
19.Dodatek Smlouvy o dílo č.7/2009 (PRO- CONSULT s.r.o.)
20. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
a služeb občanům)
21. Žádost o převedení poz. p.č.506/2 (aut.zastávka na Vinořské)
22. Žádost o vydání souhlasu k umístění stanoviště naučné stezky
23. Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o zabez.ochrany
Obyvatelstva
24. ˇUprava projednaného bodu č.2 z 18.11.2013
25. Smlouva s dodavatele elektř. R.2014 Centropol Energy,a.s.
26. Záměr pronájmu (Bílá vrátka)
27. Příspěvek SSK Přezletice
28. Návrh rozpočtového opatření č.9/2013

29. Různé

!
!
!

Starostka obce zahájila zasedání ZO v 18 hod.

!

Přítomni: 6 zastupitelů
Omluveni: p. Panýrová (p.Dvořák-zpožděn)
Hosté

!

Místostarostka obce konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

!
Navržení členové návrhové komise: p. Ludmila Červínová, p.Cyril Neumann
!
Zapisovatelem zápisu byla navržena: p.Jitka Dvořáková (do 19 hod.p.Zajícová)
!
Jmenování členů návrhové komise:
Hlasování: pro: 5
proti. 0

!

zdrželo se: 0

Jmenování zapisovatele. navržena Jitka Dvořáková
Hlasování: pro:
proti: 0
zdrželo se: 0

!
Ověřovatelé zápisu: p.Zajícová, p.Hanzlíková
!

Hlasování o navrženém programu:
Místostarostka obce požádala ZO o provedení následujících změn v programu (zařazení
nových bodů), a to:
1)Žádost o převedení pozemku 506/2 od Krajského úřadu (pozemek pod autobusovou
zastávkou na Vinořské
2)Žádost o vydání souhlasu k umístění stanoviště naučné stezky
3)Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva
4)Úprava projednaného bodu č.2 na ze dne 18.11.2013
5)Smlouva s dodavatelem elektřiny na rok 2014– CENTROPOL ENERGY, a.s.
6)5) záměr pronajmout část pozemku 430/1, podíl 219/1000– hospodaření na orné půdě
7) příspěvek SSK Přezletice
8) Návrh rozpočtového opatření č.9/2013

!

!

Důvodem pro zařazení všech bodů jsou nové skutečnosti. Navrženo bylo hlasování o
zařazení všech bodů „an blok“.
Přítomní hosté žádné připomínky nevznesli, a proto přistoupilo ZO k hlasování.

!

Návrh usnesení: ZO souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání ZO. Body budou
adekvátně přečíslovány.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání ZO. Body budou
adekvátně přečíslovány.

!
!

1)Smlouva o zříz.věc.břemene par. č.257/17 (revokace usnesení č.18 –jednání ZO
Přezletice 10/2013 ze dne 30.10.2013)
Na jednání ZO dne 30.10.2013,( usnesení č. 18) byla projednána a odsouhlasena Smlouva
o zřízení věc.břemene par. č.257/17. Ve smlouvě však chybí pozemek 427/9, který musí
být řešen stejně. Proto žádáme ZO o zrušení příslušného rozhodnutí.

!

Návrh usnesení:
ZO schvaluje revokaci rozhodnutí ZO ze dne 30.10.2013 (zápis č. 10/2013), bod č. 18
týkající se Smlouvy o zřízení věcného břemene parc.č. 257/17 k.ú.Přezletice.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení:
ZO schvaluje revokaci rozhodnutí ZO ze dne 30.10.2013 (zápis č. 10/2013), bod č. 18
týkající se Smlouvy o zřízení věcného břemene parc.č. 257/17 k.ú.Přezletice.

!

2) Smlouva o zřízení věcného břemene – parc.č. 257/17 427/9, k.ú. Přezletice
Starostka informovala ZO o připravené Smlouvě o zřízení věcného břemene, týkající se
pouze technické infrastruktury a veřejného osvětlení. Komunikace se smlouva netýká.
Jedná se o již projednávanou záležitost u výstavby Ing. Buly.
(příloha č.1)
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene– parc.č.
257/17 427/9, k.ú. Přezletice a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene– parc.č. 257/17
427/9, k.ú. Přezletice a pověřuje starostku jejím podpisem.

!
!
!

3) Smlouva o bezúplatném zřízení předkupního práva k pozemkům p.č. 257/17, 427/9
(příloha č.2)
Starostka informovala ZO o připravené Smlouvě o bezúplatném zřízení předkupního práva
k pozemkům p.č. 257/17, 427/9. Jde o pozemky projednávané v předcházejícím bodě,
které po dokončení výstavby v ulici Za Humny si bude moci Obec Přezletice odkoupit za
1 Kč.

!

Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o bezúplatném zřízení předkupního
práva k pozemkům p.č. 257/17, 427/9 za 1Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o bezúplatném zřízení předkupního práva
k pozemkům p.č. 257/17, 427/9 za 1 Kč a pověřuje starostku jejím podpisem.

!

4)Darovací smlouva (Benuga s.r.o.,Obec Přezletice) pozemek p.č. 89/109 –
hřiště (příloha 3)

dětské

!

Starostka informovala zastupitele obce o záměru fy: Benuga s.r.o. darovat Obci Přezletice
pozemek p.č. 89/109 včetně vybavení dětského hřiště, které je přesně specifikováno ve
Smlouvě.

!

Návrh usnesení: ZO souhlasí s přijetím pozemku p.č. 89/109 včetně vybavení dětského
hřiště a pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.

!
Hlasování: pro: 5
!

proti: 0

zdželo se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s přijetím pozemku p.č. 89/109 včetně vybavení dětského hřiště a
pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy.

!

5) Informace o – zajištění projek.dokumentace na akci Přezletice, průtah obce
(Středočeský kraj,Obec Přezletice)
Starostka Obce Přezletice informovala zastupitele o zahájení výběrového řízení na
projektové práce na rekonstrukci hlavních průtahových komunikací v Obci Přezletice.
Zadání již bylo schváleno. Zastupitelstvem Středočeského kraje. Během příštího roku by
měly být zahájeny práce na projektové dokumentaci.

!
ZO bere informaci na vědomí
!

6) Žádost o povolení provozu VHA r. 2014 (příloha č.4)
ZO projednalo žádost firmy MPM FOR a.s. o povolení provozu VHA v Hostinci „Na
Náměstí“ pro rok 2014.

!

Návrh usnesení: ZO souhlasí s povolením provozu VHA v Hostinci „Na Náměstí“ pro
období od 1.1. do 31.12.2014 a pověřuje starostku k vydání rozhodnutí o povolení
provozu VHA od 1.1.2014 do 31.12.2014 vč..
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO souhlasí s povolením provozu VHA v Hostinci „Na Náměstí“ pro období od
1.1.2014 do 31.12.2014 a pověřuje starostku k vydání rozhodnutí o povolení provozu
VHA v období od 1.1. do 31.12.2014.

!

7) Žádost o dotaci SFROM (chodníky, parkovací stání ul. Zahradní/Na Váze
V Podskalí, Kaštanová)

!

Starostka obce informovala zastupitele o možnosti čerpání dotace ze Středočeského fondu
rozvoje obcí a měst na výstavbu či opravu chodníků a parkovacích stání, které by bylo
vhodné využít v ulicích Zahradní, Na Váze, V Podskalí a Kaštanová.

!

Návrh usnesení: "Obec Přezletice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt
"Rekonstrukce chodníků a vjezdů v ulicích Zahradní-úsek 1,2,3, Na Váze, V Podskalí a
Kaštanová" ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu."
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: "Obec Přezletice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce
chodníků a vjezdů v ulicích Zahradní-úsek 1,2,3, Na Váze, V Podskalí a Kaštanová" ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat
uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu."

!
!
!

8) Přísedící u Okresního soudu Praha-východ (příloha č.5)
Starostka Obce informovala zastupitelstvo o možnosti navrhnout přísedícího Okresního
soudu Praha-východ. Kandidáty na funkci přísedícího navrhují členové ZO. Starostka
sama za sebe navrhuje občanku obce Přezletice p.Alenu Beňáčkovou. Zeptala se, zda i
ostatní zastupitelé mají či budou mít své návrhy.

!

Návrh usnesení: ZO navrhuje na funkci přísedící Okresního soudu Praha-východ v
souladu s §64 odst. 3, zákona č.6/2002 Sb.,O soudech a soudcích, p.Alenu Beňáčkovou.

!

Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se:
Usnesení: ZO navrhuje na funkci přísedící u Okresního soudu Praha-východ v souladu s
§64 odst. 3, zákona č.6/2002 Sb., O soudech a soudcích, p. Alenu Beňáčkovou.

!

9) Rozpočet r. 2014
Starostka obce předložila ZO k projednání návrh rozpočtu pro r. 2014, který byl řádně
vyvěšen na úřední desce. Rozpočet byl navržen v paragrafovém znění. Vychází z výsledků
a zkušeností z r. 2012 a 2013 s tím, že po zohlednění dosavadních příjmů a očekávaných
výdajů byl rozpočet navržen jako schodkový). Schodek rozpočtu bude kryt úsporami z
minulých let, nebude kryt žádnými externími zdroji (úvěry apod.).
Zároveň s rozpočtem je nutné stanovit závazné ukazatele pro příspěvkovou organizaci –
mateřskou školku. Příspěvek pro MŠ Přezletice je navrhován ve výši 700 000,-Kč.

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce pro r. 2014 v paragrafovém znění. Rozpočet
je schválen jako schodkový, schodek rozpočtu bude kryt úsporami obce z minulých let.
ZO stanovuje závazné ukazatele hospodaření pro příspěvkovou organizaci “Mateřská
škola Přezletice”. Příspěvkové organizaci bude poskytnuto - v souladu se schváleným
rozpočtem - celkem 700 000,-Kč ,
a to průběžně, na základě požadavků příspěvkové
organizace. ZO pověřuje starostku obce a správce rozpočtu k vydání rozpočtu obce. ZO
pověřuje starostku obce k vydání závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové
organizace a k jejich předání příspěvkové organizaci “Mateřská škola Přezletice”.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce pro r. 2014 v paragrafovém znění. Rozpočet je
schválen jako schodkový, schodek rozpočtu bude kryt úsporami obce z minulých let. ZO
stanovuje závazné ukazatele hospodaření pro příspěvkovou organizaci “Mateřská škola
Přezletice”. Příspěvkové organizaci bude poskytnuto - v souladu se schváleným rozpočtem
– 700 000,-Kč, a to průběžně, na základě požadavků příspěvkové organizace. ZO pověřuje
starostku obce a správce rozpočtu k vydání rozpočtu obce. ZO pověřuje starostku obce k
vydání závazných ukazatelů hospodaření příspěvkové organizace a k jejich předání
příspěvkové organizaci “Mateřská škola Přezletice”.

!
!

10) Plán inventur (příloha č.6)
Starostka Obce informovala o nutnosti provedení pravidelné řádné roční inventarizace.
S ohledem na předpokládaný časový rozvrh je navrhovaný termín pro ukončení
inventarizace 15.3.2014.

!

Návrh usnesení: Starostka obce tímto vydává příkaz k pravidelnému provedení řádné roční
inventarizaci a pověřuje finanční výbor a jím určenou inventarizační komisi. Inventarizace
bude provedena nejpozději do 15.3.2014.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: Starostka obce tímto vydává příkaz k pravidelnému provedení řádné roční
inventarizaci a pověřuje finanční výbor a jím určenou inventarizační komisi. Inventarizace
bude provedena nejpozději do 15.3.2014
.

!

11) MŠ Přezletice (odměny zaměstnancům MŠ Přezletice,
žádost o posílení finančního účtu MŠ, žádost o navýšení
rozpočtu MŠ)
Paní místostarostka informovala o předloženoé žádosti paní ředitelky MŠ o posílení
finančního účtu MŠ Přezletice.

!

Návrh usnesení: ZO Přezletice schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Přezletice do konce roku
2013 o částku 100 000,-Kč z důvodu navýšení kapacity a s tím souvisejících nákladů. Dále
ZO schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Přezletice o 100 000,-Kč, z toho 40 000,-Kč na
mimořádné odměny pro zaměstnance MŚ a 60 000,-Kč do fondu rezerv.

Hlasování: pro: 6

!

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení:
ZO Přezletice schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Přezletice do konce roku 2013 o částku
100 000,- Kč z důvodu navýšení kapacity a s tím souvisejících nákladů. Dále ZO
schvaluje navýšení rozpočtu MŠ Přezletice o 100 000,- Kč, z toho 40 000,- Kč na
mimořádné odměny pro zaměstnance MŠ a 60 000,- Kč do fondu rezerv.

!
12) Místní provozovny (restaurace, koloniál) – provozovatel
!

Starostka obce informovala o dvou obdržených nabídkách na pronájem nebytových
prostor v obecním objektu Veleňská 48. Jednu nabídku dodal pan Petr Podracký, druhou
pan Pavel Milota. Po několika společných schůzkách a jednání o konkrétní podobě se
starostka a místostarostka rozhodly pro návrh pana Pavla Miloty, který je daleko lépe
vypracován a promyšlen, jak obsahově, časově i finančně. S výsledkem byli oba zájemci
již seznámeni. Návrh nové nájemní smlouvy bude zastupitelstvu předložen až na příštím
jednání ZO, z důvodu účinnosti NOZ.

!

ZO bere na vědomí rozhodnutí o pronájmu části čp.48 a pověřuje starostku přípravou
nájemní smlouvy s p.Pavlem Milotou.

!

13) Kalkulace ceny vodného a stočného pro r. 2014 – návrh
Místostarostka obce seznámila ZO s cenovou kalkulací společnosti VHS Benešov – ceny
vodného a stočného pro r. 2014, vycházející z platné Koncesní smlouvy, resp. modelu
výpočtu ceny na jednotlivé roky. Cenová kalkulace na rok 2014 zachovává stejnou cenu
jako byla v roce 2013, tj. 38,69 Kč/m3 za stočné a 24,88 Kč/m3 za vodné.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s navrženou cenovou kalkulací vodného a stočného pro r.
2014 a stanovuje cenu dle návrhu, tj. cena stočného činí 38,69 Kč/m3 a cena vodného činí
24,88 Kč/m3.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO souhlasí s navrženou cenovou kalkulací vodného a stočného pro r. 2014 a
stanovuje cenu dle návrhu, tj. cena stočného (1 m3) činí 38,69 Kč/m3 a cena vodného činí
24,88 Kč/m3.

!
!
!

14) Dodatek Smlouvy s firmou A.S.A. spol. s r.o. (příloha č.7)
Návrhová komise předložila ZO k projednání dodatek Smlouvy o dílo s firmou A.S.A.
s.r.o., týkající se svozu odpadu v obci pro r. 2014- A.S.A spol.s.r.o. využila práva opce na
další rok po elektronické aukci v roce 2012.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dodatku Smlouvy o dílo s firmou A.S.A. spol.
s r.o. a pověřuje starostku obce k jeho podpisu.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dodatku Smlouvy o dílo s firmou A.S.A. spol. s r.o. a
pověřuje starostku obce k jeho podpisu.)

!
!

15) OZV o poplatku za svoz odpadu (příloha č. 8)
Místostarostka obce předložila zastupitelstvu OZV č. 2 /2013 O poplatku za odpad, která
se každoročně upravuje s ohledem na cenu za svoz KO na následující rok.

!

Návrh usnesení: ZO souhlasí s vydáním OZV č.2/2013 o poplatku za svoz odpadu a
pověřuje starostku a místostarostku k jejímu vydání.

!
Hlasování:
!

pro: 6

proti: 0

zdrželo se: 0

Usnesení: ZO souhlasí s vydáním OZV č,2/2013 O poplatku za odpad a pověřuje
starostku a místostarostou k jejímu vydání.

!

16) Poplatek za psy r.2014
Návrh usnesení: ZO Přezletice schvaluje poplatek za psy pro rok 2014 ve stejné výši jako
v roce 2013.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0

!

Usneseni: ZO Přezletice schvaluje poplatek za psy pro rok 2014 ve stejné výši jako v roce
2013.

!

17) Dárkové poukazy (důchodci ), příspěvek na stravné
pro
r.2014
Zastupitelka obce p. Hanzlíková předložila ZO k projednání návrh na poskytování
příspěvku na stravné seniorům a zaměstnancům OÚ pro r. 2014. Navrhováno je zachování
výše poukázek na stravné v dosavadní výši 55,- Kč, příspěvek obce zůstává zachován beze
změn.

!

Návrh usnesení: ZO rozhodlo o poskytování příspěvku na stravné pro seniory s trvalým
pobytem v obci a pro zaměstnance obce ve výši 25,- Kč ke každé poukázce na stravné.
Hodnota poukázky zůstává ve výši 55,- Kč, prodejní cena je 30,- Kč za 1 poukázku.
Poukázky na stravné jsou uplatnitelné v Restauraci Na Statku a v jídelně p. Dvořáka ve
Vinoři.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO rozhodlo o poskytování příspěvku na stravné pro seniory s trvalým
pobytem v obci a pro zaměstnance obce ve výši 25,- Kč ke každé poukázce na stravné.
Hodnota poukázky zůstává ve výši 55,- Kč, prodejní cena je 30,- Kč za 1 poukázku.
Poukázky na stravné jsou uplatnitelné v Restauraci Na Statku a v jídelně p. Dvořáka ve
Vinoři.

!

Zastupitelka obce p. Hanzlíková požádala ZO o projednání poskytování dárkových
poukazů pro jubilanty pro r. 2014. Navrhla zachování výše poukazu (tj. 500,- Kč) a
poskytování za stejných podmínek jako v r. 2013.
.
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o poskytování dárkových poukazů pro jubilanty v r. 2014, a
to ve výši 500,- Kč, za stejných podmínek jako v r. 2013. Dárkové poukazy pro r. 2014
budou uplatnitelné v následujících provozovnách: Potraviny Na Statku, Restaurace Na
Statku a prodejna KU-Ž-EL.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO rozhodlo o poskytování dárkových poukazů pro jubilanty v r. 2014, a to ve
výši 500,- Kč, za stejných podmínek jako v r. 2013. Dárkové poukazy pro r. 2014. budou
uplatnitelné v následujících provozovnách: Potraviny Na Statku, Restaurace Na Statku a
prodejna KU-Ž-EL.

!

18) Dodatek ke Smlouvě č. 8/2009 (PRO-CONSULT s.r.o.) (příloha č.9)
Návrhová komise předložila ZO k projednání Dodatek ke Smlouvě č. 8/2009 s firmou
PRO-CONSULT s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na akci „Přezletice –
rekonstrukce ul. V Podskalí “, týkající se změny sazby DPH.

!

Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o dílo č.008/2009
s firmou PRO-CONSULT s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na akci „Přezletice
– rekonstrukce ul.V Podskalí a pověřuje starostku obce k jeho podpisu.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o dílo č.008/2009 s firmou
PRO-CONSULT s.r.o. na akci „Přezletice – rekonstrukce ul. V Podskalí a pověřuje
starostku k jeho podpisu.0

!
!
!

19) Dodatek ke Smlouvě č. 7/2009 (PRO-CONSULT s.r.o.) (příloha č. 10)
Návrhová komise předložila ZO k projednání Dodatek ke Smlouvě č. 7/2009 s firmou
PRO-CONSULT s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na akci „Přezletice –
rekonstrukce ul. Kaštanové (část Horní náves)“, týkající se změny sazby DPH.

!

Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o dílo č.007/2009
s firmou PRO-CONSULT s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na akci „Přezletice
– rekonstrukce ul.Kaštanové (část Horní náves) a pověřuje starostku obce k jeho podpisu.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o dílo č.007/2009 s firmou
PRO-CONSULT s.r.o. na akci „Přezletice – rekonstrukce ul. Kaštanová (část Horní náves)
a pověřuje starostku k jeho podpisu.

!

20) Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
a služeb občanům) (příloha č.11)
návrh usnesení: ZO schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací a služeb
občanům.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO schvaluje Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací a služeb
občanům.

!
Ke schválenému usnesení vznesli hosté velmi kritické připomínky.
!

21)Žádost o převedení pozemku p.č.506/2 od Střed.kraje (pozemek pod autobusovou
zastávkou na Vinořské.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č.
506/2 (přístup k zastávce a zastávka BUS Vinořská) z vlastnictví Středočeského kraje do
vlastnictví obce Přezletice.
Hlasování: pro: 6
proti: 0 zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 506/2
(přístup k zastávce a zastávka BUS Vinořská) z vlastnictví Středočeského ktraje do
vlastnictví obce Přezletice.

!

22) Žádost o vydání souhlasu k umístění stanoviště naučné stezky (příloha č.12)
Starostka předložila ZO žádost organ.ČSOP na umístění stanoviště nové naučné stezky na
katastru obce.

!

Návrh usnesení: ZO souhlasí s umístěním stanoviště naučné stezky (u Ctěnického zámku).
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0

!
Usnesení: ZO souhlasí s umístěním stanoviště naučné stezky (u Ctěnického zámku.
!

23) Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva.
(příloha č. 13)
Místostarostka informovala o krocích HZS Střed.kraje o snižování provozních nákladů,
zejména pak na údržbu měřících stanic radiace. Tyto stanice byly v obcích demontovány.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s ukončením platnosti Smlouvy o zabezpečení úkolů ochrany
obyvatelstva a pověřuje starostku podpisem předložené Dohody.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO souhlasí s ukončením platnosti Smlouvy o zabezpečení úkolů ochrany
obyvatelstva a pověřuje starostku podpisem předložené Dohody.

!

24) Úprava projednaného bodu č.2 na ze dne 18.11.2013

Návrh usnesení: ZO souhlasí s úpravou usnesení č.2 ze dne 18.11.2013 v následujícím
znění: Provizorní oprava části Kaštanové ulice pomocí velkoplošných panelů bude
provedena v souladu s ohlášením stavby.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0

!

Někteří hosté opakovaně zpochybňovali opravu Kaštanové ulice.
Usnesení: ZO souhlasí s úpravou usnesení č.2 ze dne 18.11.2013 v následujícím znění:
Provizorní oprava části Kaštanové ulice pomocí velkoplošných panelů bude provedena
v souladu s ohlášením stavby.

!

25) Smlouva s dodavatelem elektřiny na rok 2014– CENTROPOL ENERGY, a.s
(příloha č. 14)
Místostarostka obce seznámila ZO s výsledky na komoditní burze – dodávka elektřiny,
kterou bude opět dodávat fa: CENTROPOL ENERGY, a.s
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výsledky – Závěrkový list č. EL 2013102951 a
pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s dodavatelem CENTROPOL ENERGY, a.s.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0

!

26) záměr pronájmu (Bílá vrátka)
Návrh usnesení: ZO souhlasí se záměrem pronajmout část pozemku v k.ú.Přezletice
parc.č. 430/1 (podílu 219/1000)- orná půda za účelem zemědělského hospodaření a
pověřuje starostku obce k jeho vyvěšení.
Hlasování: pro: 6 proti: 0
zdrželo se: 0

!

Usnesení: ZO souhlasí se záměrem pronajmout část pozemku v k.ú.Přezletice parc.č.
430/1 (podílu 219/1000)- orná půda za účelem zemědělského hospodaření a pověřuje
starostku k jeho vyvěšení.

!

27) příspěvek SSK Přezletice
Místostarostka obce předložila ZO k projednání návrh na poskytnutí ročního příspěvku
spolkům, konkr. sportovnímu spolku střelců, a to ve výši 20.000,- Kč. Tyto příspěvky byly
obcí v minulosti vždy bez problémů poskytovány, střelecký oddíl má stabilně velmi dobré
výsledky a obec velmi dobře reprezentuje. Navržená výše příspěvku pro r. 2014 je 20
000,- Kč. Prostředky budou čerpány dle požadavků a potřeb klubu.
Příspěvky ostatním sportovním oddílům (oddíly malé kopané) mohou být v roce 2014
poskytnuty opět na základě žádosti např. na startovné.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku pro r. 2014 sportovnímu spolku
střelců ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku pro r. 2014 sportovnímu spolku střelců ve
výši 20.000,- Kč.

!

28) Návrh rozpočtového opatření č.9/2013

Místostarosta obce informovala ZO o nutnosti provedení RO 9/2013. Důvodem pro
úpravu schváleného rozpočtu je zohlednění skutečností, známých ke konci účetního
období.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh Rozpočtového opatření č. 9/2013 a pověřuje správce
rozpočtu a účetní obce k jeho provedení.

!
!

Hlasování: pro 6

proti: 0

zdrfželo se: 0

Usnesení: ZO schvaluje návrh Rozpočtového opatření č.9/2013 a pověřuje správce
rozpočtu a účetní obce k jeho provedení.

!
!
!

29) Různé
- Pozvánka p.Hanzlíkové na kul.akce do konce r.2014
- Poděkování p.starostky kulturní komisi za přípravu kulturních akcí.

!
!
Starostka ukončila jednání v 19.30 hod.
!
!
!
!

Zapsala: Jitka Dvořáková
Ověřily: Olga Hanzlíková, Petra Zajícová

Dne: 11.12.2013

