Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
1
Datum : 24.1.2017

Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 24.01.2017
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Návrh rozp. opatření 5/2016
Výběr zhotovitele nábytku MŠ Přezletice II.
Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč za 11/2016
Výroční zpráva o poskytnutí informací za r. 2016
Odměny předsedů výborů ZO Přezletice
Pozice samostatného referenta samosprávy- konkurz
Dodatek smlouvy č.4 ROPID
Zápis a doporučení finančního výboru
Různé, diskuze

Starosta obce zahájil zasedání ZO v 18.00 hod.
Přítomni: 4 zastupitelé- Tomáš Říha starosta, Rudolf Novotný místostarosta, Jan Macourek,
František Hucek
Nepřítomni: Ing. Břetislav Lukeš omluven, prac. vytížení, Petra Zajícová omluvena
Hosté: xxx
Starosta obce konstatoval, že je přítomen nadpoloviční počet zastupitelů a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Místo sedmého zastupitele zůstává neobsazeno, vzhledem k tomu, že se
zbylí náhradníci kandidátky ODS vzdali mandátu zastupitele či náhradníka.
Starosta obce požádal ZO o návrhy na návrhovou komisi a na zapisovatele a ověřovatele
zápisu.
Zapisovatelem zápisu byl navržen: Jan Macourek
Navrhovaný zapisovatel souhlasí.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Jmenování zapisovatele. Jan Macourek
Navržení členové návrhové komise: J. Macourek, F.Hucek
Navrhovaní členové návrhové komise souhlasí.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Jmenování členů návrhové komise: J. Macourek, F. hucek
Ověřovateli zápisu byli navrženi: T. Říha, R. Novotný
Navrhovaní ověřovatelé zápisu souhlasí.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Jmenování ověřovatelů zápisu: T. Říha, R. Novotný

Hlasování o navrženém programu:
Návrhová komise shrnula program zasedání ZO po jednotlivých bodech a starosta obce
vyzval přítomné ZO k případnému doplnění bodů.
Navržené změny programu:
Doplněné body:
Dodatek smlouvy č.4 ROPID
Zápis a doporučení finančního výboru
Body budou řádně přečíslovány.

Návrh usnesení: ZO souhlasí s navrženým programem zasedání ZO.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s navrženým programem zasedání ZO.

Bod 1. Návrh rozp.opatření č.5/2016 (příloha č.1)
Návrhová komise předložila k projednání návrh rozpočtového opatření č. 5/2016
Rozdíl je na straně příjmů (u příjmů z daní) a na straně financování (změna stavu
krátkodobých prostředků). Na straně výdajů beze změn.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení. ZO souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 5/2016 a pověřuje starostu
a účetní obce k provedení schváleného Rozpočtového opatření č. 5/2016.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření č. 5/2016 a pověřuje starostu a
účetní obce k provedení schváleného Rozpočtového opatření č. 5/2016.

Bod 2. Výběr zhotovitele nábytku MŠ Přezletice II.
Pan Macourek informoval o proběhlém výběrovém řízení na zhotovitele nábytku pro II. etapu
nové MŠ v Přezleticích. Výběrové řízení administrovala firma Witero na základě smlouvy.
Soutěženo bylo na kritérium ceny s váhou 90% a záruky na dílo s váhou 10%. Do VŘ se
přihlásilo a v dané lhůtě odevzdalo nabídku devět firem s nabídkou od 542.909,- Kč bez DPH
po 1.477.774,- Kč bez DPH, zárukami od 24 do 120 měsíců.
Nejvýhodnější nabídku předložila firma Artspect, a.s. s nabídnutou cenou 542.909,- Kč bez
DPH a zárukou 120 měsíců. S firmou proběhla upřesňující komunikace o konkrétně
dodaných výrobcích a materiálů, soupis je přílohou návrhu smlouvy.
Komise doporučuje firmu vybrat a uzavřít s ní smlouvu o dílo
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO Přezletice bere na vědomí výsledek výběrového řízení zakázky malého
rozsahu

,,Novostavba II. Budovy MŠ v Přezleticích- vybavení“. Vybraným zhotovitelem je firma
Artspect, a.s. IČ:28123395, ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO Přezletice bere na vědomí výsledek výběrového řízení zakázky malého
rozsahu
,,Novostavba II. Budovy MŠ v Přezleticích- vybavení“. Vybraným zhotovitelem je firma
Artspect, a.s. IČ:28123395, ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Bod 3. Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč za 11/2016 (příloha č. 2)
Návrhová komise předložila k projednání Zprávu o činnosti obecní policie Koleč. Zjištěno
bylo 14. Překročení rychlosti
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO bere zprávu na vědomí
Hlasování:
pro: 4
proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení: ZO bere zprávu na vědomí

Bod 4. Výroční zpráva o poskytnutí informací za r. 2016 (příloha č.3)
Návrhová komise předložila k projednání Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok
2016. Podána a vyřízena byla jedna žádost.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2016
a pověřuje starostu k vyvěšení na úřední desku obecního úřadu a web obce.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí Výroční zprávu o poskytnutých informacích za rok 2016 a
pověřuje starostu k vyvěšení na úřední desku, obecní úřad a web obce.

Bod 5. Odměny předsedů výborů ZO Přezletice
Starosta navrhl odměnu předsedovi finančního výboru a předsedovi kontrolního výboru
v plné výši dle platných zákonů a pozdějších novel. Jedná se o časově náročnou práci, kterou
ukládá zákon a je nad rámec činnosti běžného zastupitele.
Poznámky, připomínky, podněty:xxx
Návrh usnesení 5.1: ZO stanovuje měsíční odměnu předsedovi finančního výboru
zastupitelstva obce, a to v maximální výši, stanovené dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č.
37/2003 Sb a všech pozdějších novel
Poskytování odměny bude zahájeno od 1.2.2017 včetně
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0

Návrh usnesení 5.2: ZO stanovuje měsíční odměnu předsedovi kontrolního výboru
zastupitelstva obce, a to v maximální výši, stanovené dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č.
37/2003 Sb a všech pozdějších novel
Poskytování odměny bude zahájeno od 1.2.2017 včetně.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení 5.1: ZO stanovuje měsíční odměnu předsedovi finančního výboru
zastupitelstva obce, a to v maximální výši, stanovené dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č.
37/2003 Sb a všech pozdějších novel
Poskytování odměny bude zahájeno od 1.2.2017 včetně
Usnesení 5.2: ZO stanovuje měsíční odměnu předsedovi kontrolního výboru
zastupitelstva obce, a to v maximální výši, stanovené dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č.
37/2003 Sb a všech pozdějších novel. Poskytování odměny bude zahájeno od 1.2.2017
včetně.
Bod 6. Pozice samostatného referenta samosprávy
Starosta informoval o potřebě obsazení pozice referenta samosprávy. Stávající referentka
odvádí svojí práci zodpovědně avšak zejména vzhledem k nárůstu počtu obyvatel a zvyšující
se administrativní zátěži vlivem úprav zákonů a nařízení již není možné její pracovní náplň
navyšovat. Velice důležitá je v této pozici též zastupitelnost v případě dovolené, nemoci apod.
Starosta navrhuje vypsat konkurz na obsazení druhé referentky s výkonem přenesené a
samostatné působnosti.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s obsazením nové pozice samostatného referenta samosprávy a
pověřuje starostu zajištěním konkurzu.
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s obsazením nové pozice samostatného referenta samosprávy a
pověřuje starostu zajištěním konkurzu.

Bod 7. Dodatek smlouvy č.4 ROPID (příloha č.4)
Návrhová komise předložila k projednání dodatek č.4 ke smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní přepravě v syst. PID (linka PID 302Přezletice) pro období let 2013 až 2023
Jedná se o úpravu smlouvy vzhledem k úpravám spojů. Obdobný dodatek byl již hlasován
v předchozím období.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dodatku č.4 ke smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní přepravě v syst. PID (linka PID 302Přezletice) pro období let 2013 až 2023 se společností ABOUT ME s.r.o. IČ:29006007 a
Hlavním městem Prahou IČO:60437359 a pověřuje starostu k podpisu.
Hlasování:
pro: 4 proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dodatku č.4 ke smlouvě o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní přepravě v syst. PID (linka PID 302Přezletice) pro období let 2013 až 2023 se společností ABOUT ME s.r.o. IČ:29006007 a
Hlavním městem Prahou IČO:60437359 a pověřuje starostu k podpisu.

Bod 8. Zápis finančního výboru
Předseda finančního výboru předložil zastupitelstvu obce zápis z jednání finančního výboru.
Jeho obsahem je zejména doporučení k zajištění provádění účetnictví přímo na obci, tedy
úpravou smlouvy stávající účetní. V případě, že nebude možná dohoda o novém způsobu
provádění účetních prací, doporučuje výbor uzavřít smlouvu s jinou účetní, která bude
souhlasit s podmínkami obce.
Poznámky, připomínky, podněty: xxx
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí obsah zápisu finančního výboru a pověřuje starostu
zajištěním změn dle doporučení výboru
Hlasování:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí obsah zápisu finančního výboru a pověřuje starostu
zajištěním změn dle doporučení výboru
Bod 9. Různé, diskuze
Pan Macourek informoval přítomné zastupitele o změnách v odměňování zastupitelů od 1.1.
2017. V předchozích letech byly odměny schváleny v plné výši dle zákona a jeho pozdějších
novel není třeba výši odměn opět schvalovat. Tato interpretace byla ověřena v metodickém
doporučení MVCR.
Starosta informoval přítomné, že požádal spořitelnu o nabídku platebního terminálu, který by
měl sloužit jako služba občanům obce. Cena se odvíjí od obratů. Poplatek se pohybuje
v nejvyšší sazbě okolo 1.000Kč a poplatek max. ve výši 1.84% z obratu.
Zastupitelé v diskuzi souhlasili s pořízením.
Zastupitel p. Hucek informoval o situaci okolo p. Kubíčka a dotázal se starosty na stávající
stav. Diskuse o následném zajištění ubytování, důchodu, dávek, situace v nemocnici.
Zastupitel p. Hucek- dotaz na Benugu- vlastnictví a převod pozemků, diskuze okolo pl.
Smlouvy.

Další dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Starosta obce konstatoval, že program zasedání ZO byl vyčerpán.
Starosta obce ukončil zasedání ZO v 18.57 hod.
Termín a program zasedání bude řádně upřesněn a včas oznámen.
Zapsal : Jan Macourek

Ověřili : Tomáš Říha
Rudolf Novotný
Tomáš Říha, starosta obce

Dne : 24.01.2017

