Mimořádné zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :8
Datum : 25.08.2011

Zápis z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.08.2011
Program:
1. Záměr pronájmu části budovy čp. 48 – restaurace, obchod
2. Smlouva o dílo - MŠ
3. Dodávky vybavení pro MŠ (gastro, výpočetní technika)
Přítomni: Ing. Veronika Vrecionová, Ing.Ludmila Červínová, Ing. Taťána Panýrová, P.
Kopáčová DiS., pí. O. Hanzlíková
Omluveni: Ing. M. Dvořák, Ing. C. Neumann
Navržení členové návrhové komise: Ing. Červínová, P.Kopáčová DiS.
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. Kopáčová
Jmenování ověřovatele zápisu: navržena Ing. Červínová
Hlasování:
pro: 5 proti: 0
zdrželo se: 0
Jmenování členů návrhové komise: navrženy Ing. Červínová, P. Kopáčová DiS.
Hlasování:
pro: 5
proti. 0
zdrželo se: 0
Jmenování zapisovatele. navržena ing. L. Kopáčová
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Hlasování o navrženém programu:
Hlasování:
pro: 5
proti: 0

zdrželo se: 0

Starostka obce zahájila zasedání ZO v 17,00 hod.
Bod 1. Záměr pronájmu části budovy čp. 48 – stávající restaurace a obchod
Návrh usnesení: Místostarostka obce seznámila ZO s ukončením nájemní smlouvy se
stávajícím nájemcem prostor – firmou NORTINO BK s.r.o.. Nájemci byla dána 1-měsíční
výpověď z důvodu neplnění závazků vůči pronajímateli, ukončení pronájmu je stanoveno na
max. 25.9.2011. V zájmu zabezpečení stravování a zásobování občanů základními
potravinami by bylo vhodné v co nejkratším termínu zabezpečit nového nájemce – a tudíž co
nejdříve vyvěsit záměr pronájmu stávajících prostor restaurace a obchodu.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí se záměrem pronájmu části budovy čp. 48 – restaurace a obchod vč.
zázemí – a pověřuje starostku obce k vyvěšení záměru pronájmu na úřední desku. ZO
pověřuje starostku a místostarostku obce k jednání se zájemci o pronájem a k přípravě
nájemní smlouvy, která bude projednána na následném zasedání ZO. (příloha č.1)

Bod 2. Smlouva o dílo – Mateřská školka Přezletice - vybavení
Návrh usnesení: Místostarostka obce seznámila ZO s připravenou Smlouvou o dílo s firmou
Woodface Praha s.r.o. na dodávku vybavení mateřské školky (viz příloha č.2 ). Ceny
odpovídají původní dohodě a jsou srovnatelné s ostatní nabídkou.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s firmou Woodface Praha s.r.o. a pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
Bod 3. Vybavení mateřské školky
Místostarostka obce informovala ZO o současném stavu zřízení MŠ a seznámila ZO s
aktuálními náklady na její vybavení. Po proběhlých jednáních a projednání nabídek
dodavatelů bylo objednáno vybavení školky v oblasti gastro (37.706,- Kč) a vybavení
výpočetní technikou (18.408,- Kč). (přílohy č.3,4)
ZO bere tyto informace na vědomí, nemá připomínky.
Starostka obce ukončila zasedání ZO ve 17,35 hod.

Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová
Ověřily : Ing.Červínová Ludmila
Ing.Vrecionová Veronika
starosta obce

Dne : 25.8.2011

