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Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :
3
Datum : 20.03.2014

!!

Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 20.3.2014

!

Program:
1. Koncepční studie – vodovod Přezletice
2. Koncepční studie kanalizace + ČOV Přezletice
3. Přezletice – dešťová kanalizace Cukrovarská
4. Název ulice – poz.č. 200/160
5. Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouva o právu stavby
(přeložka VN,TS,p.č. 430/70,Abbey)
6. Provozní řád dětského hřiště v ulici Staré Haltýře
7. Návštěvní řád dětského hřiště v ulici Staré Haltýře
8. Požární řád
9. Opravy povrchů místních komunikací (Liliová, Spojovací a části Jiřinková, Vrbová,
Jívová, Šeříková, Březová)
10.Výsledek výběr. řízení – opravy ulic V Podskalí, Kaštanová
11.Výsledek výběrového řízení zakázky malého rozsahu na víceúčelový traktor
12.Rozpočtové opatření č.2 - návrh
13.Dodatek smlouvy o pronájmu (obchod,restaurace)
14.Dodatek nájemní smlouvy MŠ Přezletice
15.Zadání územních studií – lokality A,D,E,F,G, H
16.Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za r. 2013
17.Žádost o příspěvek na startovné– Hanspaulská liga
18.Pověření starostky k podání žádosti o bezúplatný převod parc.č. 243/36
v k.ú.Přezletice do vlastnictví obce
19.Různé
Diskuze

!

Místostarostka obce zahájila zasedání ZO v 18,00 hod.

!

Přítomni: 5 zastupitelů
Omluveni: 1 zastupitel (pracovní důvody), 1 zastupitel omluven – pozdější příchod

Hosté: 5

!

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

!
Navržení členové návrhové komise: Ing. L. Červínová, O. Hanzlíková
!
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. L. Kopáčová
!
Jmenování členů návrhové komise: Ing. L. Červínová, O. Hanzlíková
Hlasování:
pro: 5
proti. 0
zdrželo se: 0

!

Jmenování zapisovatele. navržena ing. L. Kopáčová
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0

!
Ověřovatelé zápisu: Ing. M. Dvořák, P. Zajícová DiS.
!

Hlasování o navrženém programu:
Starostka obce požádala ZO o provedení následujících změn v programu (zařazení nových
bodů), a to:
1. Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za r. 2013
2. Žádost o příspěvek na startovné – Hanspaulská liga
3. Pověření starostky k podání žádosti o bezúplatný převod parc.č. 243/36 v k.ú.
Přezletice do vlastnictví obce
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) Koncepční studie – vodovod Přezletice
Místostarostka obce informovala ZO o dokončené koncepční studii na vodovod Přezletice.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: Dotaz p. Macourka: Byla současně zpracovávána
studie na kanalizaci – nebylo možné obě studie sloučit a požadovat „množstevní“ slevu? Proč
nebylo zpracování studie zadáno společnosti, která zpracovávala projekty pro výstavbu
vodovodu a kanalizace? – Odp. Jde o 2 samostatné, spolu nesouvisející, studie. studie
dohromady. Společnost, která zpracovávala studie, byla vybrána na základě poptávkového
řízení, kde bylo osloveno několik firem. Ceny studií se ale pohybovaly v cca dvojnásobných
hodnotách než nabídla vybraná společnost.
Návrh usnesení: ZO schvaluje koncepční studii „VODOVOD PŘEZLETICE“, která je
podkladem pro další rozvoj obce.

Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO schvaluje koncepční studii „VODOVOD PŘEZLETICE“, která je podkladem
pro další rozvoj obce.

!
!

2) Koncepční studie kanalizace + ČOV Přezletice
Místostarostka obce informovala ZO o připravené koncepční studii kanalizace a čistírny
odpadních vod Přezletice. Stanovena byla 4 místa, vhodná pro výstavbu ČOV.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: Mění se tímto podmínky územního plánu? – Odp. Ne,
naopak to na územní plán navazuje a upřesňuje podmínky pro danou lokalitu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje koncepční studii „ČOV PŘEZLETICE“, která je podkladem
pro další rozvoj obce.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO schvaluje koncepční studii „ČOV PŘEZLETICE“, která je podkladem pro
další rozvoj obce.
V průběhu projednávání bodu č. 2) se dostavil 1 zastupitel, další projednávání a hlasování
probíhá v počtu 6 zastupitelů.

!

3) Přezletice – dešťová kanalizace Cukrovarská (příloha č.1)
Starostka obce informovala o vhodnosti přípravy projektu na stavbu dešťové kanalizace v ul.
Cukrovarská. Tento projekt souvisí s plánovanou opravou ul. V Podskalí, kde se bude tato
kanalizace budovat – a následně by neměla kam ústit. V souladu s platnou směrnicí byly
osloveny společnosti, zabývající se projektováním a nejvýhodnější nabídka byla předložena
společností PROJEKT IV s.r.o., a to na cca 80 tis. Kč.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: Pan Macourek se opakovaně dotázal, jak bude řešeno
odvodnění části ul. V Podskalí, kde není plánovaná rekonstrukce? – Odp.: Opakovaně bylo p.
Macourkovi odpovězeno, že na tuto část obce není projekt (jelikož obec získala vlastnictví
k příslušným pozemkům až počátkem r. 2014). Toto se bude řešit v návaznosti na
rekonstrukci ul. V Podskalí.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výsledek Výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
na zpracování projektové dokumentace na stavbu: „Přezletice – dešťová kanalizace v ulici
Cukrovarská“ provedený v souladu se směrnicí č. 1/2014, a to bez námitek. ZO pověřuje
starostku obce objednávkou projektové dokumentace u firmy PROJEKT IV s r.o.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí výsledek Výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na
zpracování projektové dokumentace na stavbu: „Přezletice – dešťová kanalizace v ulici
Cukrovarská“ provedený v souladu se směrnicí č. 1/2014, a to bez námitek. ZO pověřuje
starostku obce objednávkou projektové dokumentace u firmy PROJEKT IV s r.o.
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4) Název ulice – poz.č. 200/160
Návrhová komise předložila ZO k projednání návrh názvu nové ulice na pozemku č. 200/160.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx

Návrh usnesení: ZO schvaluje název „Potůčková“ nově vybudované ulice na pozemku
parc.č. 200/160 v k.ú. Přezletice.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO schvaluje název „Potůčková“ nově vybudované ulice na pozemku parc.č.
200/160 v k.ú. Přezletice.
5) Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy a smlouva o právu stavby
(přeložka VN, TS, parc.č. 430/70, Abbey s.r.o.) (příloha č.2)
Místostarostka obce informovala ZO o zájmu firmy Abbey s.r.o. na pozemku parc.č. 430/70
(pozemek ve vl.obce) provést přeložku VN a vybudovat novou trafostanici. Obec
kontaktovala společnost ČEZ a.s. s tím, že pozemek by měl být od obce odkoupen a obec by
měla navrhnout cenu za 1 m2 pozemku. Obec navrhla částku 1.800,- Kč za 1 m2 (jedná se o
cca 27 m2).
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje cenu „Převáděného pozemku“ o rozloze 27 m2, a to ve výši
1.800,-Kč za m2. ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření
kupní smlouvy a smlouvu o právu stavby č. 8120043306 Přezletice-přeložka VN? TS, parc.č.
430/70, Abbey s ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO schvaluje cenu „Převáděného pozemku“ o rozloze 27 m2, a to ve výši 1.800,Kč za m2. ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření kupní
smlouvy a smlouvu o právu stavby č. 8120043306 Přezletice-přeložka VN? TS, parc.č.
430/70, Abbey s ČEZ Distribuce, a.s.
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6) Provozní řád dětského hřiště v ul. Staré Haltýře (příloha č.3)
Návrhová komise předložila ZO k projednání provozní řád dětského hřiště v ul. Staré Haltýře.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje Provozní řád dětského hřiště v Přezleticích v ulici Staré
Haltýře.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO schvaluje Provozní řád dětského hřiště v Přezleticích v ulici Staré Haltýře.
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7) Návštěvní řád dětského hřiště v ul. Staré Haltýře (příloha č.4)
Návrhová komise předložila ZO k projednání návštěvní řád dětského hřiště v ul. Staré
Haltýře.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje Návštěvní řád veřejného dětského hřiště v Přezleticích v ulici
Staré Haltýře
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO schvaluje Návštěvní řád veřejného dětského hřiště v Přezleticích v ulici Staré
Haltýře
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8) Požární řád (příloha č.5)
Místostarostka obce předložila ZO k projednání Požární řád obce, a to v souladu se závěry
provedené kontroly. Požární řád je nutné vydat formou OZV.

Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky č. 1 /2014 požární řád obce
Přezletice a pověřuje starostku a místostarostku obce k jejímu vydání.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky č. 1 /2014 požární řád obce
Přezletice a pověřuje starostku a místostarostku obce k jejímu vydání.
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9) Oprava povrchů místních komunikací (ul. Liliová, Spojovací a části ul. Jiřinková,
Vrbová, Jívová, Šeříková, Březová) (příloha č.6 A,B)
Starostka obce informovala o proběhlém výběrovém řízení na opravu povrchů místních
komunikací nátěrovou technologií. Výběrové řízení bylo vyvěšeno na profilu zadavatele,
stejně jako návrh smlouvy. Navrhovány nejsou žádné úpravy.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Oprava povrchů místních komunikací nátěrovou technologií dle ČSN
736129 a ČSN EN 12271“ bez námitek. ZO pověřuje starostku obce ke všem úkonům,
potřebných k zajištění provedení stavebních prací v souladu s výsledkem výběrového řízení.
ZO pověřuje starostku obce k podpisu příslušné smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Oprava povrchů místních komunikací nátěrovou technologií dle ČSN
736129 a ČSN EN 12271“ bez námitek. ZO pověřuje starostku obce ke všem úkonům,
potřebných k zajištění provedení stavebních prací v souladu s výsledkem výběrového řízení.
ZO pověřuje starostku obce k podpisu příslušné smlouvy o dílo.
10) Výsledek výběrového řízení – opravy ul. V Podskalí a Kaštanová (příloha č.7)
Starostka obce informovala ZO o výsledku výběrového řízení na zhotovitele – oprava ul.
V Podskalí a Kaštanová. Vzhledem k tomu, že jsou v obou případech podány žádosti o dotaci
na ROP, bylo nutné požádat o kontrolu a vyjádření právě vypisovatele dotací. Jako zhotovitel
byla vybrána firma Colas a.s.. Firma plně akceptuje skutečnost, že k rekonstrukci ulic bude
přistoupeno pouze v případě získání dotace.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: Kdy budou známy výsledky dotačního řízení? – Odp.
Tento termín není znám, žadatelům jsou známy pouze termíny pro uzavření doby pro
předkládání žádostí. O dotaci mj. rozhoduje Rada Stč.kraje a její program není obcím znám.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výsledky otevřeného výběrového řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce místních komunikací: ulice Kaštanová –
Horní náves a ulice V Podskalí“ bez námitek. ZO pověřuje starostku obce ke všem úkonům,
potřebných k zajištění provedení stavebních prací v souladu s výsledkem výběrového řízení.
ZO pověřuje starostku obce k podpisu příslušné smlouvy o dílo s firmou COLAS CZ, a.s.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí výsledky otevřeného výběrového řízení na podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce „Rekonstrukce místních komunikací: ulice Kaštanová – Horní
náves a ulice V Podskalí“ bez námitek. ZO pověřuje starostku obce ke všem úkonům,

potřebných k zajištění provedení stavebních prací v souladu s výsledkem výběrového řízení.
ZO pověřuje starostku obce k podpisu příslušné smlouvy o dílo s firmou COLAS CZ, a.s.
11) Výsledek výběrového řízení zakázky malého rozsahu na víceúčelový traktor (příloha
č.8)
Místostarostka obce informovala ZO o výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu
na nákup víceúčelového traktoru. Důkladný průzkum byl proveden i správcem obce.
Osloveny byly poté 3 společnosti, nabízející podobný typ techniky. Jedním z rozhodujících
parametrů se nakonec ukázala možnost a blízkost servisu.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci „Pořízení
víceúčelového traktoru pro údržbu obce“ bez námitek. ZO pověřuje starostku obce ke všem
úkonům, potřebných k dodávce víceúčelového traktoru značky JOHN DEERE X950R včetně
příslušenství od firmy Strom Praha a.s. v souladu s výsledkem poptávkového řízení. ZO
pověřuje starostku obce k podpisu příslušné objednávky traktoru.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na akci „Pořízení víceúčelového
traktoru pro údržbu obce“ bez námitek. ZO pověřuje starostku obce ke všem úkonům,
potřebných k dodávce víceúčelového traktoru značky JOHN DEERE X950R včetně
příslušenství od firmy Strom Praha a.s. v souladu s výsledkem poptávkového řízení. ZO
pověřuje starostku obce k podpisu příslušné objednávky traktoru.
12) Rozpočtové opatření č. 2/2014 – návrh (příloha č.9)
Starostka obce informovala ZO o předkládaném návrhu rozpočtového opatření č. 2/2014.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 a pověřuje správce rozpočtu a
účetní obce k jeho provedení.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 a pověřuje správce rozpočtu a účetní
obce k jeho provedení.
13) Dodatek smlouvy o pronájmu (obchod, restaurace) (příloha č.10)
Starostka obce informovala ZO o nutnosti výměny dlažby ve stávajícím obchodě. Očekávaná
částka by neměla překročit 30 tis. Kč a investice obce bude uvedena v předkládaném dodatku
ke smlouvě o nájmu.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku obce podpisem nájemní smlouvy s Pavlem Milotou na
pronájem části č.p. 48 – samoobslužný obchod a restaurace.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Obcí
Přezletice a Pavlem Milotou a pověřuje starostku obce jeho podpisem.
14) Dodatek k nájemní smlouvě – Mateřská škola Přezletice (příloha č.11)

Starostka obce informovala ZO o připraveném dodatku k nájemní smlouvě s mat.školou
Přezletice. Dodatek upravuje vzájemné platby (nájemné vs. příspěvky na provoz).
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní mezi Obcí Přezletice a
Mateřskou školou Přezletice a pověřuje starostku jeho podpisem.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě nájemní mezi Obcí Přezletice a Mateřskou
školou Přezletice a pověřuje starostku jeho podpisem.
15) Zadání územních studií – lokality A,D,E,F,G,H
Starostka obce informovala ZO o nutnosti zadání územních studií. Předběžná cena studií by
měla být cca 800 tis. Kč, proto se musí provést průzkum trhu, musí být splněny další zákonné
povinnosti (např. pověření starostky, provedení výběr.řízení atd.).
Poznámky, podněty, připomínky hostů: Dotazy kladl p. Macourek.
Obec se již zavázala zadat studii k lokalitě B a C. Proč tedy další lokality? –Odp. Územní
plán je pro nové lokality dosti přísný, developerům vyplývá proto řada povinností. Zájem o
výstavbu celkově poklesl a pokud by se územní studie nezpracovali do 7 let od vydání
územního plánu, mohlo by to umožnit dvojí výklad územního plánu a následné „obejití“
podmínek ÚP.
Dotaz: Samotné studie jsou dosti drahé, proč se tedy ještě navíc zavazovat mandátní
smlouvou? – Odp. Dle zákona studie může vytvářet pouze k tomu certifikovaný odborník,
nejlépe smluvně zajištěný…
Dotaz: Proč zatím není hotová studie lokality A a G, o které se jednalo již před rokem? – Odp.
náklady na tuto studii měly uhradit developerské firmy. Vzhledem k tomu, že tak neučinily,
bylo celé řízení pozastaveno. Pro úplnost: pozastaveno bylo zpracování studie, nikoli její
zadání.
Dotaz: Proč se bude provádět studie lokality na Zlatém kopci? – Odp. protože i tam územní
plán stanovuje využití dané lokality a je potřeba ji doupřesnit. Bez schválených studií není
možné s danou lokalitou pracovat, např. není možné ani obnovit archeologické naleziště…
Dotaz: Jak dlouho platí studie? – Odp. Studie platí po dobu trvání územního plánu. Studii
nemůže nikdo svévolně měnit, rozšiřuje podmínky ÚP (zpřesňuje podmínky). Poté opět p.
Macourek vznesl dotazy na ZO, bohužel však žádný ze ZO dotazům p. Macourka již
nerozuměl a tudíž nemohly být dotazy zodpovězeny.
Návrhová komise: Bylo by vhodnější rozdělit návrh na 2 samostatné návrh usnesení, a to
následovně.
Návrh usnesení č. 1: ZO pověřuje starostku obce, aby Obecní úřad Přezletice jakožto
pořizovatel územních studií dle platného zákona č. 183/2006 Sb. pořídil Územní studie pro
zbývající rozvojové lokality obce Přezletice (A, D, E, F, G, H), a to v souladu s platným
Územním plánem obce Přezletice.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č. 1: ZO pověřuje starostku obce, aby Obecní úřad Přezletice jakožto pořizovatel
územních studií dle platného zákona č. 183/2006 Sb. pořídil Územní studie pro zbývající
rozvojové lokality obce Přezletice (A, D, E, F, G, H), a to v souladu s platným Územním
plánem obce Přezletice.

Návrh usnesení č. 2: ZO pověřuje starostku obce přípravou výběrového řízení na pořízení
územních studií na zbývající lokality dle Územního plánu obce Přezletice.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č. 2: ZO pověřuje starostku obce přípravou výběrového řízení na pořízení územních
studií na zbývající lokality dle Územního plánu obce Přezletice.
16) Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za r. 2013 (příloha č.12)
Starostka obce informovala ZO o připravené každoroční zprávě o svobodném přístupu
k informacím.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje Výroční zprávu dle zákona č. 1O6/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, za rok 2013.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO schvaluje Výroční zprávu dle zákona č. 1O6/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, za rok 2013.
17) Žádost o příspěvek na startovné – Hanspaulská liga
Místostarostka obce předložila ZO k projednání žádost fotbalových klubů Hanspaulské ligy
(mladí i veteráni) o příspěvek na startovné.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na startovné fotbalového týmu Přezletice SK RSC
pro sezónu JARO 2014 Hanspaulské ligy ve výši 4.500,-Kč a týmu Přezletice SG veteránské
ligy ve výši 3.600,-Kč.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO schvaluje příspěvek na startovné fotbalového týmu Přezletice SK RSC pro
sezónu JARO 2014 Hanspaulské ligy ve výši 4.500,-Kč a týmu Přezletice SG veteránské ligy
ve výši 3.600,-Kč.
18) Pověření starostky o podání žádosti o bezúplatný převod parc.č. 243/36 v k.ú.
Přezletice do vlastnictví obce
Starostka obce informovala ZO o možnosti získání pozemku (dosud ve vlastnictví státu)
parč.č. 243/36 do vlastnictví obce. Pozemek bude využit ve veřejném zájmu, který bude
v žádosti o vydání pozemku specifikován.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku přípravou žádosti o bezúplatný převod pozemku
parc.č. 243/36 v k.ú.Přezletice ve veřejném zájmu od ČR do vlastnictví obce.
Hlasování:
pro: 6
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO pověřuje starostku přípravou žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č.
243/36 v k.ú.Přezletice ve veřejném zájmu od ČR do vlastnictví obce.

!

19) Různé
- ZO požádal o zvýšenou apelaci na chování majitelů psů – v poslední době se opět velmi
rozmáhá nezodpovědné chování majitelů psů (volné pobíhání v katastru obce, ignorace
znečištění chodníků a komunikací apod.). ZO připomínají, že na toto neodpovídající chování

se vztahují ustanovení Obecně závazné vyhlášky a z ní plynoucí skutečnosti. ZO žádají
vlastníky a venčitele pejsků o ohleduplnost ke svému okolí.

!

Diskuze, dotazy, poznámky a připomínky hostů
- označení vjezdu do obce
- směrnice č. 1/2014 – host požádal o její zaslání elektronickou formou
- zaměřování pozemků s následným vypořádáním pozemků v ul. Kaštanová – host (jeden
z majitelů) nebyl kontaktován o tom, že zaměřování bude probíhat a proto se jej nezúčastnil.
Tento přístup považuje za „zvláštní“ náhodu… Odp.: tuto akci obce nezajištovala, tudíž
nikoho v dané věci nekontaktovala – není to v její pravomoci ani kompetenci. Obec sama je
jen jedním z vlastníků, čili na stejné pozici jako dotazovatel.
- aktuality ve výběrovém řízení na parkovací místa v ul. Zahradní a Na Váze – odp.: žádné
nejsou, žádné výběrové řízení v tuto chvíli neprobíhá
- náklady na nový (barevný) obecní zpravodaj, zda se nejedná o plýtvání – poslední vydání
obecního zpravodaje v nákladu 600 výtisků činilo cca 13 tis. Kč.
- zástupci OS Přezletáci žádají o vyhrazení prostoru v Obecním zpravodaji a požádají o
vyhrazení prostoru redakční radu
- cyklotrasa a její úprava
- provizorní oprava ul. Kaštanová (panely)
- opětovná diskuze o ceně, opravované ploše, účtování materiálu atd. v ul. Kaštanová,
opětovné dotazy na cenu a využití studií atd. – všechny dotazy již byly zodpovězeny

!

Starostka obce ukončila zasedání ZO v 19,10 hod.
Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen.
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Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová

Dne : 20.3.2014

Ověřili :

Ing.Dvořák Milan
Zajícová Petra DiS.

!
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Ing.Veronika Vrecionová
starosta obce

