!

Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 3
Datum: 16.5.2013

Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 16.5.2013
Program:
1. Závěrečný účet r. 2012
2. Změna katastrálních a obecních hranic
3. Veřejnoprávní smlouva změna umístění a provedení stavby MŠ Přezletice
4. Dodatek č. 1 k plán.smlouvě – 1home s.r.o.
5. Návrh smlouvy – připojení k distribuční soustavě
6. Žádost o vyjádření k pozemkům – Úřad pro zastup.státu ve věcech maj. (p.č.
401/40,42, k.ú. Přezletice)
7. Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč – 3/2013
8. Krizový štáb - aktualizace
9. Smlouva o připojení – 1 home s.r.o.
10. Smlouva o dílo – výstavba MŠ
11. Rozpočtové opatření č. 1
12. Příspěvek sportovcům (TJ Sokol Přezletice – obnova antuky)
13. Příspěvek na sportovní akci (1. Přezletická trefa do černého)
14. Různé
Diskuze

!

Starostka obce zahájila zasedání ZO v 18,10 hod.

!

Přítomni: 5 zastupitelů
Omluveni: 2 zastupitelé (neodkladné pracovní záležitosti)
Hosté

!

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

!
Navržení členové návrhové komise: Ing. L. Červínová, Ing. T. Panýrová
!
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. L. Kopáčová
!
Jmenování členů návrhové komise: Ing. L. Červínová, Ing. T. Panýrová
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:
Místostarostka obce požádala ZO o následující změny v programu:
1) zařazení nového bodu – smlouva se společností 1home s.r.o. (plyn); a

2) zařazení nového bodu – smlouva MŠ; a
3) zařazení nového bodu – rozpočtové opatření č. 1; a
4) zařazení nového bodu – příspěvek sportovcům (TJ Sokol Přezletice) na obnovu antuky; a
5) zařazení nového bodu – příspěvek na sportovní akci (1. přezletická trefa do černého)
Důvodem pro zařazení všech bodů jsou nové skutečnosti.
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.
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1) Závěrečný účet za r. 2012 (příloha č.1)

ZO předběžně projednalo návrh závěrečného účtu, jehož součástí je Zpráva z kontroly
hospodaření obce za r. 2012.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostku obce k zabezpečení vyvěšení připraveného Závěrečného účtu
hospodaření obce za r. 2012 v jeho minimálním zákonném rozsahu s tím, že obsáhlejší
přílohy budou po dobu vyvěšení k nahlédnutí na Obecním úřadě.
ZO bere na vědomí závěry provedené kontroly hospodaření obce za r. 2012.
ZO pověřuje starostku obce, správce rozpočtu a účetní obce k přípravě a neprodlené realizaci
nezbytných nápravných opatření, určených k odstranění zjištěných chyb a nedostatků, vč.
přípravy a úpravy vybraných vnitřních směrnic. Zároveň ZO ukládá starostce obce vydat
příkaz k mimořádné inventarizaci. Inventarizace bude předložena ZO k projednání a schválení
spolu se Závěrečným účtem a nápravnými opatřeními nejpozději do 30.6.2013.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení:
ZO pověřuje starostku obce k zabezpečení vyvěšení připraveného Závěrečného účtu
hospodaření obce za r. 2012 v jeho minimálním zákonném rozsahu s tím, že obsáhlejší
přílohy budou po dobu vyvěšení k nahlédnutí na Obecním úřadě.
ZO bere na vědomí závěry provedené kontroly hospodaření obce za r. 2012.
ZO pověřuje starostku obce, správce rozpočtu a účetní obce k přípravě a neprodlené realizaci
nezbytných nápravných opatření, určených k odstranění zjištěných chyb a nedostatků, vč.
přípravy a úpravy vybraných vnitřních směrnic. Zároveň ZO ukládá starostce obce vydat
příkaz k mimořádné inventarizaci. Inventarizace bude předložena ZO k projednání a schválení
spolu se Závěrečným účtem a nápravnými opatřeními nejpozději do 30.6.2013.
2) Změna katastrálních a obecních hranic
Návrhová komise předložila ZO definitivní znění provedených změn katastrálních a obecních
hranic mezi obcemi Přezletice a Brázdim, které byly schváleny ZO na svém zasedání dne
13.11.2012, usnesení č. 12 v zápisu 9/2012.

Poznámky, podněty, připomínky hostů: Zda obec na této dohodě neprodělá? Odp.: Obec
srovnáním hranic ztrácí jen několik málo metrů, nejedná se však o nic zásadního a nebylo by
rozumné na zachování výměry bezpodmínečně trvat, neboť by opět hranice území byla velmi
křivolaká a dotčené pozemky jsou v naprosté většině nevyužitelné (části starých cest, několik
metrů polí apod.).
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se změnou katastrálních a obecních hranic, vyvolanými prováděnými
pozemkovými úpravami k.ú. Brázdim. ZO pověřuje starostku nebo místostarostku obce
k podpisu Dohody o změně katastrálních hranic obce.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení:
ZO souhlasí se změnou katastrálních a obecních hranic, vyvolanými prováděnými
pozemkovými úpravami k.ú. Brázdim. ZO pověřuje starostku nebo místostarostku obce
k podpisu Dohody o změně katastrálních hranic obce.
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3) Veřejnoprávní smlouva o změně umístění a provedení stavby MŠ Přezletice
Návrhová komise předložila ZO k projednání návrh Veřejnoprávní smlouvy, týkající se změny
umístění a provedení stavby MŠ Přezletice. Důvodem přípravy smlouvy je změna půdorysu
v důsledku nově vybraného typu stavby (montovaná stavba).
Poznámky, podněty, připomínky hostů: Zůstává zachováno místo výstavby/umístění stavby?
Ano, MŠ bude vybudována na parc.č. 255/2, mění se jen půdorys (původně téměř čtvercový,
nyní obdélník).
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostku nebo místostarostku obce přípravou a podpisem Veřejnoprávní
smlouvy o změně umístění a provedení stavby „MŠ Přezletice“ mezi Odborem Stavebního
úřadu Brandýs nad Labem a obcí.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení:
ZO pověřuje starostku nebo místostarostku obce přípravou a podpisem Veřejnoprávní
smlouvy o změně umístění a provedení stavby „MŠ Přezletice“ mezi Odborem Stavebního
úřadu Brandýs nad Labem a obcí. (příloha č.2)
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4) Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě (1home s.r.o.)
Návrhová komise předložila ZO k projednání Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě, uzavřené
s firmou 1home s.r.o. Podle původní smlouvy byla plánována výstavba dvojdomů, nově firma
plánuje výstavbu soliterních domů. Plánovací smlouva rovněž upravuje kompenzaci,
poskytnutou obci, za dočasné zhoršení životního prostředí. Dle ujednání je firma povinna
poskytnout obci finanční dar ve výši cca 3,2 mil. Kč s tím, že Dodatkem č. 1 je specifikováno,
že částka 1 mil. Kč bude uhrazena formou úhrady či nákupu movitého majetku pro potřeby
příspěvkové organizace MŠ Přezletice. Do 31.7.2013 bude plnění konkretizováno. Platba je
podmíněna nabytím právní moci územního rozhodnutí na záměr žadatele.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: Jak konkrétně bude částka využita; co přesně MŠ
obdrží? Odp.: jak bylo uvedeno, konkrétní příspěvek bude řešen v průběhu výstavby MŠ. Je
možné, že obec bude požadovat příspěvek na provedení dokončovacích prací nebo bude
zvolena varianta nákupu movitých věcí, na čemž se budou úzce spolupodílet zaměstnanci MŠ
(konkr. ředitelka MŠ pí. Spěváčková).
Návrh usnesení:

ZO pověřuje starostku nebo místostarostku obce podpisem Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě,
uzavřené s firmou 1home s.r.o.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení: ZO pověřuje starostku nebo místostarostku obce podpisem Dodatku č. 1
k Plánovací smlouvě, uzavřené s firmou 1home s.r.o. (příloha č.3)
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5) Návrh smlouvy – připojení k distribuční soustavě (elektřina pro MŠ)
Návrhová komise předložila ZO k projednání návrh smlouvy o připojení odběrného zařízení
k distribuční soustavě, týkající se připojení budoucí MŠ Přezletice. Smlouva je ve
standardním znění.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostku nebo místostarostku obce podpisem Smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení:
ZO pověřuje starostku nebo místostarostku obce podpisem Smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (příloha č. 4)
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6) Žádost o vyjádření k pozemkům – Úřad pro zastup.státu ve věcech maj. (p.č.
401/40,42, k.ú. Přezletice)
Starostka obce informovala ZO o obdržené žádosti ÚZSVM o vyjáření k pozemkům,
nacházejícím se v k.ú. Přezletice. Jedná se o pozemky parc.č. 401/40 a 401/42. Vlastníkem
pozemků je ČR, s pozemky je oprávněn hospodařit ÚZSVM. ÚZSVM požádal obec o
vyjádření, zda má zájem o bezúplatný převod nemovitostí do vlastnictví obce z důvodu
veřejného zájmu. Pozemky se nachází v lokalitě Zlatého kopce, v minulosti již některé
pozemky obec bezúplatně z majetku státu získala a je vhodné požádat o převod i výše
uvedených pozemků.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení:
ZO prohlašuje, že pozemky parc.č. 401/40 a 401/42, v k.ú. a obci Přezletice budou využity ve
veřejném zájmu. ZO pověřuje starostku obce k vystavení a podpisu čestného prohlášení o
užívání převáděných nemovitostí k činnosti, která je konána ve veřejném zájmu a o
kontinuálním zachování této činnosti po určenou dobu nebo k využití jiné činnosti, která se
bude konat ve veřejném zájmu.
Hlasování: pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení:
ZO prohlašuje, že pozemky parc.č. 401/40 a 401/42, v k.ú. a obci Přezletice budou využity ve
veřejném zájmu. ZO pověřuje starostku obce k vystavení a podpisu čestného prohlášení o
užívání převáděných nemovitostí k činnosti, která je konána ve veřejném zájmu a o
kontinuálním zachování této činnosti po určenou dobu nebo k využití jiné činnosti, která se
bude konat ve veřejném zájmu.

!

7) Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč (příloha č. 5)
Místostarostka obce seznámila ZO se zprávou o činnosti Obecní policie Koleč za měsíc
březen 2013. Přetrvávajícím problémem bylo i v tomto měsíci překročení povolené rychlosti
jízdy. ZO bere tuto informaci na vědomí.

Poznámky, podněty, připomínky hostů: Zda by bylo možné prověřit, jak je to s kontrolou
respektování žlutého značení zejm. v nové výstavbě. Řada vozidel zde stabilně parkuje a
spolu s řádně parkujícími vozy jsou pak komunikace neprůjezdné. Další připomínkou byla
možnost omezení rychlosti jízdy v obytné oblasti, která však není označena jako „obytná
zóna“.
Odp.: místostarostka obce prověří možnost omezení rychlosti ve vybraných
lokalitách. S OP Koleč bude rovněž projednána kontrola parkování na k tomu nevyhrazených
či přímo zakázaných místech.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje místostarostku obce k jednání ve věci možného omezení rychlosti jízdy ve
vybraných lokalitách obce.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení:
ZO pověřuje místostarostku obce k jednání ve věci možného omezení rychlosti jízdy ve
vybraných lokalitách obce.
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8) Krizový štáb (příloha č.6)
Návrhová komise předložila ZO k projednání návrh krizového štábu. Tento bod byl již
zařazen do programu zasedání ZO dne 10.4.2013, kde došlo k jeho přesunu do dalšího
zasedání ZO z důvodu neprojednání návrhu se všemi navrženými členy krizového štábu
(konkr. časové zaneprázdnění p. L. Slavaty). Projednání s navrženým členem proběhlo a p. L.
Slavata se svou účastí v krizovém štábu souhlasí.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení:
ZO schvaluje aktualizované složení krizového štábu a ustanovuje krizový štáb v následujícím
složení: Ing. V. Vrecionová, Ing. L. Červínová, Ing. C. Neumann, L. Slavata,
Ing. L. Kopáčová.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje aktualizované složení krizového štábu a ustanovuje krizový štáb v následujícím
složení: Ing. V. Vrecionová, Ing. L. Červínová, Ing. C. Neumann, L. Slavata,
Ing. L. Kopáčová.
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9) Smlouva s 1home – věcné břemeno pro plyn v ul. Pod Hřebenem (příloha č.7)
Návrhová komise předložila k projednání Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s RWE na obecních pozemcích 427/2 a 257/31 pro potřeby výstavby přípojek plynu
developera 1 home s.r.o.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostku nebo místostarostku obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s RWE pro potřeby výstavby developera 1home s.r.o.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení:
ZO pověřuje starostku nebo místostarostku obce podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene s RWE pro potřeby výstavby developera 1home s.r.o.
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10) Smlouva o dílo (výstavba MŠ) (příloha č.8)
Návrhová komise předložila ZO opětovně k projednání Smlouvu o dílo na provedení
stavebních prací, týkající se výstavby nové MŠ. Smlouvu ZO již projednávalo, vzhledem

k časové prodlevě je však vhodné ještě provést dílčí úpravy – konkr. je upraven nejzazší
termín dokončení výstavby, a to nyní max. do 9.9.2013. Firma původně navrhovala termín
kratší s tím, že může dojít ke zpoždění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (pův.
termín max. 17.8.2013). Toto by bylo pro obec však velmi komplikované, proto byl navržen
delší, avšak definitivní termín, bez uvádění zpoždění z důvodu nepřízně počasí. Smlouva plně
vychází ze zadání veřejné zakázky, zhotovitel zůstává beze změny, stejně jako další zásadní
podmínky (vč. ceny).
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
a) Je uvedený termín 9.9.2013 závazný? – Odp.: Ano, po tomto termínu je již firma povinna
hradit smluvní pokuty.
b) Termín 9.9.2013 je datem dokončení stavby nebo datem kolaudace? – Odp.: Termín
9.9.2013 je datem dokončení stavby, kolaudační řízení bude následovat až po tomto datu.
Zároveň bude ještě dokončováno vnitřní vybavení MŠ. Občané budou o průběhu
informováni.
c) Jak to bude s vybavením MŠ? Kdo MŠ vybaví, jaká bude cena vybavení? – Odp.: Vnitřní
vybavení není předmětem této smlouvy ani tohoto bodu jednání ZO. Tato smlouva zajišťuje
pouze výstavbu MŠ. Zařízení vnitřních prostor bude řešeno následně a samostatně – a zcela
jistě budou občané informováni, neboť vnitřní vybavení bude i předmětem dalších jednání
ZO.
d) Jaká je konečná částka výstavby? – Odp.: Cena je shodná s vítěznou cenou ve výběrovém
řízení. K žádné změně (tj. navýšení) nedochází a dle podmínek VŘ ani dojít nelze.
e) Bude mít obec zájem o pomoc rodičů školkových dětí a ostatních občanů např. při
pomocných pracech (venkovní úpravy, stěhování ze stávajících prostor apod.)? – Odp.: Ano,
určitě, ZO budou nesmírně rádi, pokud k této spolupráci dojde a obec si dovolí občany k této
pomoci vyzvat.
f) Na minulém jednání ZO bylo uvedeno, že proti výsledkům VŘ se může kterýkoliv
z přihlášených odvolat. Stalo se tak? – Odp.: Ne, nikdo nepodal proti výsledkům VŘ
odvolání, může se proto bez problémů pokračovat v přípravě výstavby a ve vlastní výstavbě.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací s firmou
Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostku obce ke zveřejnění
na profilu zadavatele do 15 dnů.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení:
ZO pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací s firmou
Haas Fertigbau Chanovice s.r.o. v předloženém znění a pověřuje starostku obce ke zveřejnění
na profilu zadavatele do 15 dnů.
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11) Rozpočtové opatření č. 1/2013
Návrhová komise předložila ZO k projednání návrh rozpočtového opatření č. 1. Rozpočtovým
opatření se mění 8 paragrafů, a to 2 paragrafy na straně příjmů, které byly rozpočtovány
s nulovou hodnotou (par. 3635 – Územní plánování a par. 3723 – Sběr a svoz ost.odpadů); 5
paragrafů na straně výdajů, které byly rozpočtovány s nulovou hodnotou (par. 2229, 2333,
6310, 6399 a 6402) a 1 výdajový paragraf, jehož rozpočtovaná hodnota byla 5 tis. Kč a byla
z objektivních důvodů překročena (par. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň –
překročení z důvodu mimořádných zásahů u vzrostlých stromů v havarijním stavu). Žádný
nový, nerozpočtovaný, paragraf se nepřidává.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx

Návrh usnesení:
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2013 a pověřuje správce rozpočtu a účetní obce
k provedení Rozpočtového opatření č. 1/2013.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2013 a pověřuje správce rozpočtu a účetní obce
k provedení Rozpočtového opatření č. 1/2013. (příloha č. 9)

!

12)Příspěvek sportovcům (TJ Sokol Přezletice) – obnova antuky (příloha č. 10)
Host (p. Šmerda) v zastoupení přezletických sportovců požádal obec o finanční příspěvek na
rekonstrukci antukových kurtů. Uvedl, že již zahájili práce na postupné obnově sportovišť ve
vlastnictví TJ Sokol Přezletice, dosud využívali vlastní zdroje a svépomocí dávají vše do
pořádku. Na obnovu antukové plochy by – pokud by to bylo možné – rádi využili příspěvek
od obce. Zároveň by sportovci s obcí rádi více spolupracovali, např. i při pořádání různých
akcí pro děti.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: Dotaz na zástupce sportovců: Zda je možné, aby
využili sportoviště (např. pro volejbal) i nečlenové TJ Sokol Přezletice. Odp.: Je možné po
dohodě, TJ Sokol Přezletice zastupuje p. M. Šulc. Je také možné se přímo přihlásit jako člen
TJ Sokol Přezletice, což by členové uvítali.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku TJ Sokol Přezletice na opravu antukového povrchu
hřiště, a to ve výši 10 tis. Kč.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení:
ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku TJ Sokol Přezletice na opravu antukového povrchu
hřiště, a to ve výši 10 tis. Kč.

!

13)Příspěvek na 1. ročník Přezletické trefy do černého (příloha č.11)
Místostarostka obce požádala ZO o poskytnutí příspěvku ve výši 10 tis. Kč na první ročník
„Přezletické trefy do černého“. Vzhledem k tomu, že loňský „nultý“ ročník byl úspěšný a
mohla by tak vzniknout zajímavá tradice, bylo by vhodné (i divácky atraktivnější) využít
standardní biatlonové terče. Za účelem minimalizace nákladů by byly tyto terče zhotoveny
svépomocí a případný příspěvek by tedy byl určen pouze na materiál.
Poznámky, podněty, připomínky hostů: xxx
Návrh usnesení:
ZO schvaluje příspěvek pro sportovní akci „1. Přezletická trefa do černého“ ve výši 10 tis.
Kč.
Hlasování:
pro: 5
proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení:
ZO schvaluje příspěvek pro sportovní akci „1. Přezletická trefa do černého“ ve výši 10 tis.
Kč.

!

14) Různé
- Starostka obce poděkovala pí. Hanzlíkové a kulturní komisi za proběhlé společenské akce,
zejm. za vítání nových občánků.
- Dotaz hosta na členy TJ Sokol Přezletice – zda jsou (či budou) na hřišti k dispozici i
volejbalové tyče. Odp.: kůly jsou na hřišti u nemovitosti p. Heinsche zabudovány. Konkrétní
využití sportoviště zájemci bude možné po dohodě se zástupci TJ Sokol Přezletice.

!

15) Diskuze, dotazy, poznámky a připomínky hostů
a) Kolik bude nutné investovat do vnitřního vybavení MŠ a kolik do případných okolních
úprav (zahrada apod.)? – Odp.: zatím není přesně stanoveno, obec se snaží a bude snažit
veškeré náklady minimalizovat, tj. budou vyhledány nejnižší nabídky a rovněž je snaha využít
i sponzorské příspěvky. V oblasti zařízení MŠ a venkovních úprav může být jednak využita
varianta developerského příspěvku (zejm. výše uvedený příspěvek či práce od firmy 1home
s.r.o. ) nebo méně příjemná varianta nutné vlastní investice obce – a pak v každém případě
proběhne poptávkové řízení. Na způsobu a rozsahu vnitřního vybavení a okolních úprav
budovy bude úzce spolupracovat i ředitelka MŠ Přezletice pí. M. Spěváčková.
b) Jak je to s výpovědí smlouvy o spolupráci s vinořskou základní školou? ZO MěČ Praha –
Vinoř schválilo již v předchozím období výpověď smluv s obcí Podolánka a s obcí Přezletice.
Jak je možné, že obec nic dosud neřešila a jak hodlá řešit zabezpečení základního vzdělávání
žáků ZŠ do budoucna? – Odp.: Na výstavbu vlastní školy obec absolutně nemá prostředky a
aktuálně ani využitelné pozemky. Žádnou výpověď ze strany ZŠ ve Vinoři (ani od MěČ Praha
– Vinoř) obec neobdržela. Správce rozpočtu: Výpověď smlouvy se netýká zabezpečování
základního školního vzdělávání pro přezletické děti. Dosavadní smlouva nezavazovala ZŠ ve
Vinoři k počtu a povinnosti přijímat žáky z Přezletic, ale stanovovala výši a podmínky
příspěvku obce za každého žáka ZŠ (tj. příspěvky obec zasílala na všechny ZŠ, do kterých
chodí děti s trvalým bydlištěm v Přezleticích; jen v případě MěČ Vinoř ale bylo toto
historicky podchyceno i smluvně). Od 1.1.2013 však došlo k zásadní změně v souvislosti se
změnou rozpočtového určení daní – tj. od 1.1.2013 obce samostatně na své žáky již přímo
nepřispívají, ale na úkor státem přidělovaným prostředkům obcím tak činí přímo příslušný
Krajský úřad (resp. přerozděluje prostředky od Min.financí a Min.školství).
c) Jestli je známo, kolik tedy (a jestli vůbec) je na přezletické děti ze strany Kraje přispíváno?
– Odp. správce rozpočtu: Bohužel tuto informaci nemáme zatím k dispozici a doufáme, že
nám tato čísla budou sdělena po ukončení II. pololetí školního roku 2012/13 (tj. v letošním
létě). Ale není v moci obce tuto informaci jinak či dříve získat

!
Starostka obce ukončila zasedání ZO v 19.00 hod.
!

Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen.

!!

Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová

!!
!

Dne : 16.5.2013

