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VAŠE DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ČI POCHVALY PŘEDÁVEJTE,
PROSÍM AŤ UŽ V PÍSEMNÉ ČI ELEKTRONICKÉ PODOBĚ DO SCHRÁNKY OÚ!
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A protoÏe se blíÏí meruÀková
sezóna, ráda bych se s vámi podû-
lila o recept o vylep‰enou meruÀko-
vou marmeládu. Pfiísahám na své di-
plomy z marmeládové soutûÏe, Ïe
spokojen˘ bude opravdu cel˘ dÛm
i se sousedy. Pokud se tedy podûlíte.

Meruňková marmeláda s mandlemi,
limetkou a máslem

Do vût‰ího hrnce dáme jeden kilogram vypecko-
van˘ch, rozãtvrcen˘ch merunûk, zasypeme jedním
kilogramem krystalového cukru a zalijeme ‰Èávou
z jedné limetky, pak dáme druh˘ kilogram merunûk,
opût zasypeme jedním kilem cukru a zalijeme ‰Èá-
vou z jedné limetky. Hrnec pfiiklopíme pokliãkou
a necháme 24 hodin odstát. 

Druh˘ den smûs promícháme a vafiíme za obãas-
ného míchání na mírném ohni tak dlouho, aÏ se bu-
dou meruÀky rozpadat a smûs sama Ïelí-
rovat. Pak pfiidáme vût‰í hrst mandlo-
v˘ch lupínkÛ a 5 minut mírnû povafiíme.
Nakonec pfiidáme do marmelády 2 lÏiã-
ky másla a horkou smûsí ihned plníme
pfiipravené sklenice. 

* Pfiidáním másla se marmeláda
zjemní. Radím vyzkou‰et také na mar-
meládû jahodové.

Abychom ale nezÛstávali jen na ães-
ké zahrádce, podíváme se s vafieãkou
také do svûta. 

Na 23. ãervence pfiipadá National
Vanilla Ice Cream Day, tedy Národní
den vanilkové zmrzliny. Nejlépe se
tento svátek oslaví s americk˘m App-
le Pie, jablkov˘m koláãem.

MeruÀková marmeláda
s mandlemi, limetkou a máslem
� TĚSTO:

350 g hladké mouky
30 g krystalového cukru

226 g hodnû studeného másla na kostiãky
60-120 ml studené vody

� NÁPLŇ:
500 g kysel˘ch tvrd˘ch jablek
50 g krystalového cukru
50 g tfitinového cukru

1 balíãek skofiicového cukru
2 lÏíce skofiice

‰petka soli
2 lÏíce citronové ‰Èávy
2 lÏíce kukufiiãného ‰krobu

25 g másla

Na pfiípravu tûsta je lep‰í pouÏít robot. Promí-
chejte v‰echny sypké ingredience a pfiidejte máslo
nakrájené na hodnû malé kostiãky, dostateãnû tvr-
dé a studené. Rychle pro‰lehejte, aby se máslo
obalilo kousky mouky. Pomaliãku pfiilévejte vodu
podle potfieby a ‰lehejte na nejvy‰‰í otáãky. Jak-

mile je moÏné drobné
kousky tûsta v ruce spo-
jit, pfiendejte tûsto na
pracovní plochu a zpra-
cujte z nûj kouli. Tu roz-

dûlte na dva kusy, zabalte do fo-
lie a dejte chladit minimálnû na hodinu. 

Mezitím oloupejte jablka a nakrájejte je na tenké
plátky. Nakrájená jablka pokapejte citronovou ‰Èá-
vou, aby nezhnûdla, dobfie promíchejte a pfiidejte
v‰echny cukry, sÛl a skofiici. V‰e dejte do velkého
sítka, pod které umístûte misku a nechte stát.

Vyndejte tûsto z ledniãky, nechte cca 10 minut
povolit a rozválejte do formy. Nejjednodu‰‰í je vy-
válet kruh o nûco vût‰í, neÏ je forma, ten pak po-
mocí váleãku pfienést, lehce stlaãit dovnitfi a noÏem
odfiezat pfiebyteãné okraje. Apple pie je nejlep‰í péct
ve vysoké koláãové formû, takov˘ je i jeho typick˘
tvar, ‰lo by to ale i v nízké nebo dortové.

KdyÏ máte tûsto ve formû, zkontrolujte, kolik ‰Èá-
vy jablka pustily - mûlo by to b˘t alespoÀ 100 ml.
Vyndejte z lednice druhou ãást tûsta a naopak vraÈ-
te do lednice první ãást tûsta, teì uÏ ve formû. ·Èá-
vu zahfiejte spoleãnû s máslem a za stálého míchání
vafite cca 8 minut do zhoustnutí a sirupové konzi-
stence, mûl by se zredukovat zhruba na polovinu.
Pak vmíchejte hotov˘ sirup zpût do jablek a pfiidej-
te kukufiiãn˘ ‰krob. Potom celou smûs navr‰te do
formy s tûstem a dejte do lednice.

Vyválejte druhou ãást, podobn˘m zpÛsobem
jako první – o nûco vût‰í kruh neÏ je forma, kte-
r˘ pak váleãkem pfieneste nad formu. Okraje za-
tlaãte pod první vrstvu tûsta a dobfie zmáãknûte
prsty. Uprostfied – a na to nezapomeÀte -  nafiíz-
nûte takovou hvûzdiãku – otvory, kter˘mi bude
unikat pára. Pfiedehfiejte si troubu na 220 stupÀÛ
a dejte koláã naposledy do lednice.

Do vyhfiáté trouby dejte apple pie péct na nejniÏ-
‰í ro‰t. Peãe se pfiibliÏnû 45 minut, ale po 30 minu-
tách si asi v‰imnete, Ïe tenké okraje zaãínají trochu
více hnûdnout. Vystfiihnûte si kruh s dírou uprostfied
buì z alobalu, nebo z papíru na peãení a koláã jím
pfiekryjte. AÏ bude koláã krásnû zlatohnûd˘ a v na-
krojené ãásti to bude trochu bublat, máte hotovo. 

Koláã se podává hork˘ se ‰lehaãkou a kopeã-
kem vanilkové zmrzliny.

PraÏská
muzejní noc
V sobotu 9. ãervna 2018 se
od 19.00 do 01.00 uskuteãní
jiÏ 15. roãník PraÏské mu-
zejní noci. NejbliÏ‰í otevfiené
objekty budou Letecké mu-
zeum Kbely a Zámeck˘ are-
ál Ctûnice. Ve Ctûnicích na-
víc uvede Divadlo Prima den
od 19.30 do 20.15 v rámci
doprovodného programu in-
teraktivní pfiedstavení Za-
hrada v zahradû.

Noc kostelÛ
„Zůstávali přes noc
v okolí Božího domu…“

V pátek 25. kvûtna 2018 se
uskuteãní 10. roãník Noci
kostelÛ. Pro náv‰tûvníky bu-
de napfiíklad otevfiena kaple
sv. Anny v Satalicích (18.00
– 22.00), na zahradû kostela
sv. AlÏbûty Durynské ve
Kbelích se bude od 15.00 gri-
lovat, od 17.00 se pak bude
hrát divadelní pfiíbûh o sv.
AlÏbûtû. V kostele Pov˘‰ení
sv. KfiíÏe ve Vinofii mÛÏete
na varhanní koncert nebo je-
nom na jejich prohlídku, bu-
de zde také probíhat ochut-
návka me‰ního vína.

Sraz veteránÛ
na brand˘s-
kém zámku
V sobotu 26. kvûtna 2018 se
uskuteãní 3. roãník Sraz ve-
teránÛ v Zámecké zahradû
mûsta Brand˘s nad Labem -
Stará Boleslav. Celou akcí
bude provázet herec a mode-
rátor Pavel Nov˘, hrát bude
Ïivá i reprodukovaná muzi-
ka, nebude chybût dobré ob-
ãerstvení a samozfiejmû dob-
ré pivo. Po celou dobu akce
probíhá soutûÏ o nejzajíma-
vûj‰í vozidlo a motocykl for-
mou vefiejného hlasování.
Samozfiejmostí je spanilá jíz-
da dvojmûstím Brand˘s nad
Labem – Stará Boleslav.

…a postavit se k plotně.

Protože voňavá kuchyně

je prostě základem

spokojeného domu. 

Jen mû nechte zavázat si zástûru...



Nejedná se o přepis jednotlivých formulací ze zasedání. Informace zde obsaže-
né jsou rozšířeny o komentáře a body se mohou prolínat s body z jiných zasedání.

Pravidelně bude zveřejňována tabulka, kde bude patrné jak který zastupitel hlasoval.
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ãíslo 5 — 22. 6. 2017
� Bod 1. Smlouvy kupní, pfievodu

vlastnictví k nemovitostem
(KOMBUL House s.r.o., Moravská
stavební INVEST, a.s.)
Jedná se o sadu tfiech smluv mezi obcí Pfie-

zletice a M. stavební, a mezi Kombul House.
Tyto smlouvy fie‰í pfievedení pozemkÛ a in-
frastruktury do majetku obce. Zastupitelstvo
obce odsouhlasilo podpis smluv.

� Bod 2. Dodatek ã. 1 k plánované
smlouvû OBADI s.r.o.
Smlouva fie‰í zpÛsob pfiedání pozemkÛ

a âOV ve v˘stavbû, kterou staví spol. Oba-
di a bude ji pfiedávat k provozování a majet-
ku obce. ¤e‰í se záruky, posouvá se ãást
splatnosti nasmlouvané kompenzace, vzhle-
dem k nutnosti rezervace kapacit. Zastupi-
telstvo obce souhlasí s uzavfiením Dodatku
ã. 1 k Plánovací smlouvû mezi obcí Pfiezle-
tice a OBADI, s.r.o.

� Bod 3. Smlouva o rezervaci kapacit
– OBADI s.r.o.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavfiením

smlouvy o rezervaci kapacit mezi obcí Pfie-
zletice a Obadi, s.r.o. a Abbey, s.r.o.

� Bod 4. Smlouva o právu stavby
- Svazková ‰kola Smlouva 
Zastupitelstvo povûfiuje starostu úpravou

smlouvy doplnûním o moÏnost pfiedãasného
ukonãení smlouvy.

� Bod 5. Provádûcí projekt âOV Pfiezletice
Spoleãnost Obadi vypracovala projekt

âOV I - III etapa ve stupni UR a SP. Prová-
dûcí projekt zhotovila pouze na první etapu.
Je pravdûpodobné, Ïe bude v blízké dobû tfie-
ba âOV roz‰ífiit. Stavebníkem jiÏ bude prav-
dûpodobnû obec. Je tfieba nechat vypracovat
provádûcí dokumentaci pro dal‰í dvû etapy.
V rámci poptávkového fiízení byla vybrána
spoleãnost Projekt IV.

� Bod 6. Dodatek ã. 1 k plánované
smlouvû Abbey, s.r.o.
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavfiením

Dodatku ã. 1 k Plánovací smlouvû mezi obcí
Pfiezletice a Abbey, s.r.o. Dodatkem obec zís-
kává vy‰‰í kompenzaci a upfiesÀuje zpÛsob
pfievodu infrastruktury a pozemkÛ na obec.

� Bod 7. Bezúplatn˘ pfievod 2/15 dílu
pozemku p. ã. 431/237 v k. ú. Pfiezletice
Paní Hahnová a paní VaÀková nabídly ob-

ci darovat pro nû nepotfiebné podíly na po-
zemku bfiehu potoka. Zastupitelstvo obce sou-
hlasí s bezúplatn˘m pfievodem 2x 2/15 dílu
pozemku p. ã. 431/237 v k. ú. Pfiezletice do
vlastnictví obce Pfiezletice.

� Bod 8. Îádost o odkoupení ãásti
poz. 529/10 v k. ú. Pfiezletice
Zastupitelstvo nesouhlasí s odprodejem

ãásti pozemku 529/10 a dále hodlá jednat
o smûnû.

� Bod 9. Odprodej ãásti poz. 529/14
v k. ú. Pfiezletice
Zámûr odprodeje byl fiádnû vyvû‰en a svû-

‰en. Do lhÛty dorazila jedna nabídka. Pan sta-
rosta pfiistoupil k otevfiení obálky a seznámil
zastupitele s obsahem. Zastupitelstvo obce
odsouhlasilo odprodej ãásti pozemku 529/14
kupujícím Ivanû a Jindfiichovi Bare‰ov˘m za
prodejní cenu 500 Kã/m2.

ãíslo 6 — 26. 9. 2017
� Bod 1. V˘bûr zhotovitele a smlouva

– kanalizace Pod Hájem
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzavfiení

smlouvy na opravu kanalizace v ulici Pod Há-
jem s firmou Zepris s.r.o., jejíÏ cenová nabíd-
ka byla pro obec nejv˘hodnûj‰í.

� Bod 2. Dodatek ã. 2 ke Smlouvû
o provozu VaK – VHS Bene‰ov, a.s.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzavfiení

dodatku ke smlouvû z dÛvodÛ dostavby ãis-
tiãky odpadních vod. ¤e‰í pfiedání ãistírny do
provozování VHS Bene‰ov, a.s. Smlouva je
uzavírána na dobu neurãitou a v pfiípadû po-
tfieby obce je moÏné smlouvu vypovûdût
a provozovat ãistírnu vlastními silami. 

� Bod 3. Návrh rozpoãtového
opatfiení ã. 3/2017

� Bod 4. V˘bûr provozovatele
obchodu Na statku
Zastupitelstvo obce souhlasí s v˘bûrem no-

vého provozovatele obchodu Na statku pana
Thiep Nguyen Ngoc.

� Bod 5. Plánovací smlouva
– Benuga s.r.o.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzavfie-

ním plánovací smlouvy vãetnû jejich pfiíloh se
spoleãností Benuga s.r.o. Tato smlouva obsa-
huje zaji‰tûní pozemkÛ pod komunikacemi,
tak aby nemohly b˘t rozprodány a v budouc-
nu snáze pfie‰ly pod majetek obce. V dohled-
né dobû bude zahájena v˘stavba budovy, kte-
rá obsahuje komerãní prostor y a Obec Pfie-
zletice se stane vlastníkem v˘znamné ãásti
tûchto prostor. Díky tomu se otevfie moÏnost
provozování vefiejnû prospû‰n˘ch aktivit.

� Bod 6. Dotace – nohejbalov˘ turnaj
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo jednorá-

zové poskytnutí dotace ve v˘‰i 2.500 Kã na
podporu nohejbalového turnaje.

� Bod 7. Nav˘‰ení rozpoãtu M·

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo nav˘‰ení
rozpoãtu M· Pfiezletice pro rok 2017 o 211.
000 Kã. O nav˘‰ení rozpoãtu poÏádala fiedi-
telka M· z dÛvodu dostavby druhého pavilo-
nu a s tím spojen˘ch nákladÛ.

� Bod 8. Smlouva o právu stavby
– Svazková ‰kola
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo uzavfiení

smlouvy o právu stavby mezi Svazkovou ‰ko-
lou Pfiezletice, Podolanka, Jen‰tejn – svazek
obcí a Obcí Pfiezletice.

� Bod 9. Smûrnice obce
Návrhová komise pfiedloÏila k projednání

novû vypracované smûrnice obce k opûtovné-
mu projednání, projednávaly se z dÛvodÛ no-
vého personálního obsazení. Zastupitelstvo
rozhodlo o vydání nov˘ch smûrnic a zru‰ení
smûrnic star˘ch.

� Bod 10. Dodatek ã. 1
ke kupní smlouvû (Bare‰ovi)
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavfiením

Dodatku ã. 1 ke kupní smlouvû na pozemky
parc. ã. 529/14 a parc. ã. 802, kter˘ upravuje
plátce danû.

� Bod 11. Dodatek ã. 1
ke kupní smlouvû (Ing. âenûk)
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavfiením

Dodatku ã. 1 ke kupní smlouvû na pozemky
parc. ã. 196/7, kter˘ upravuje plátce danû.

� Bod 12. Ukonãení VHP
Zastupitelstvo obce bere na vûdomí, Ïe

spoleãnost Corona CZ a.s. poÏádala Obec
Pfiezletice o ukonãení provozu VHP v Obci
Pfiezletice v Hostinci Na Námûstí.

� Bod 13. Smlouva administrace k dotaci
– zafiízení zahrady M· (Witero)
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním Ïá-

dosti o dotaci na MÎP, programu 6.1. C a s uza-
vfiením smlouvy o administraci k dotaci mezi
firmou Witero s .r.o. a Obcí Pfiezletice.

� Bod 14. Trasa kolejového spojení
Praha – Brand˘s nad Labem
Spoleãnost Metroprojekt doruãila na Obec

Pfiezletice navrhovan˘ zpÛsob potencionálního
prodlouÏení tramvajové tratû z Prahy do Bran-
d˘sa nad Labem a poÏádala o stanovisko. Ta-
to budoucí tramvajová traÈ by mûla obejít Pfie-
zletice v jejich severní ãásti s jednou zastáv-
kou v obci a pokraãovat smûrem na Brand˘s
nad Labem. Zastupitelstvo obce souhlasí s na-
vrhovan˘m fie‰ením potencionálního prodlou-
Ïení tramvajové tratû z Prahy do Brand˘sa nad
Labem a povûfiuje starostu k dal‰ímu jednání.

� Bod 15. Smlouva o vûcném bfiemeni
a právu stavby – pfiípojka NN (Bouda)
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavfie-

ním smlouvy o budoucí smlouvû o zfiízení
vûcného bfiemene a smlouvy o právu pro-
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ZASTUPITELSTVA OBCE
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VáÏení
spoluobãané,
srdeãnû vás zdravím jako tra-
diãnû na úvod ãtení dal‰ího
ãísla pfiezletického obãasníku
a rád bych se s vámi opût po-
dûlil o nové skuteãnosti z dû-
ní v na‰í obci a o to, co plá-
nujeme v budoucnosti.

Bûhem ãervna bude do-
konãena v˘stavby kanalizace
v ulici Jilmová, na kterou
jsme obdrÏeli dotaci ze Stfiedoãeského
kraje. JiÏ bûhem kvûtna zaãne rekon-
strukce kanalizace v ulici Pod Hájem,
která bude rovnûÏ hrazena z obdrÏené
dotace ze Stfiedoãeského kraje.  

Na plánovanou v˘stavbu Svazkové ‰ko-
ly Pfiezletice – Podolanka – Jen‰tejn jsme
koneãnû po zamítnutí odvolání ekologic-
kého sdruÏení obdrÏeli územní rozhodnu-
tí a v dohledné dobû bude vyfiízeno i sta-
vební povolení. Následnû pak bude vypsá-
na soutûÏ na zhotovitele stavby a pevnû
doufám, Ïe na‰e dûti zaãnou chodit do té-
to ‰koly co nejdfiíve. Prozatím samozfiejmû
funguje svazková ‰kola v pronajat˘ch
prostorách v Brand˘se nad Labem.

Vpfied se posunul koneãnû také pro-
jekt rekonstrukce prÛtahové komunikace
na‰í obcí, jakmile budou podepsána
v‰echna souhlasná stanoviska vlastníkÛ

pfiilehl˘ch pozemkÛ, jejichÏ
pfiipomínky byly do projektu
zapracovány, mûlo by b˘t je‰tû
do podzimu tohoto roku vyfií-
zeno stavební povolení.

Jak jste si urãitû v‰imli, byly
v obci osazeny 3 radary a to
v ulicích VeleÀská a Vinofiská
a dle mého názoru a zpûtné
vazby od obyvatel urãitû pfiispû-
ly ke zklidnûní místní dopravy
na tûchto hlavních ulicích
v na‰í obci. Následnû poãítáme
je‰tû s osazením dal‰ích radarÛ

a to pfiedev‰ím v ulici Cukrovarská.
V polovinû dubna byla za hojné úãas-

ti spoluobãanÛ obnovena historická
hru‰ková alej k zámku ve Ctûnicích. Za
velké pfiispûní bych chtûl podûkovat paní
Katefiinû Doleãkové a ing. arch. Bfietisla-
vu Luke‰ovi, ktefií se této akci osobnû
velmi vûnovali. Dále je také plánováno
osázení a úprava zahrady II. pavilonu
matefiské ‰koly a v˘sadba aleje podél
cyklostezky smûrem na Podolanku. Sa-
mozfiejmû Vás srdeãnû zveme k úãasti na
tûchto vefiejn˘ch akcích, které zlep‰ují Ïi-
votní prostfiedí v na‰í obci a jejím okolí.

Dal‰ími v˘znamn˘mi akcemi, které
budou financovány z dotaãních titulÛ,
jsou rekultivace obecního rybníka
a kompletní rekonstrukce a úprava pfii-
lehlého sportovního areálu vãetnû budo-
vy technick˘ch sluÏeb a jejího okolí. Stu-

die na základû, které bude pfiipravena
projektová dokumentace, je k dispozici
na webu obce a k pfiípadnému nahléd-
nutí v ti‰tûné podobû na obecním úfiadû.

Také jsme pro vás jako kaÏd˘ rok pfii-
pravili tradiãní spoleãenské a kulturní ak-
ce. Velmi oblíben˘ Dûtsk˘ den, se bude
konat v sobotu 26. kvûtna na hfii‰ti u ryb-
níka od 15 hodin, dal‰í akcí bude tradiã-
ní memoriál Milana Javornického v polo-
vinû ãervence, nohejbalov˘ turnaj Sweden
cup poslední sobotu v srpnu a následnû
v sobotu 1. záfii rozlouãení s prázdninami.
Termíny v‰ech akci mÛÏete sledovat na
webu a facebooku obce nebo v pouliãních
v˘vûskách, kde budou vÏdy s dostateãn˘m
pfiedstihem inzerovány.

Potû‰ující je také to, Ïe se nám koneã-
nû podafiilo zajistit ‰éfredaktorku pro
obecní zpravodaj, která bude zároveÀ vy-
konávat funkci kronikáfiky obce.
Jakékoliv pfiíspûvky do zpravo-
daje pfiípadnû do kroniky obce
ze strany vás obãanÛ jsou sa-
mozfiejmû vítány. 

Závûrem pfieji v‰em spoluob-
ãanÛm krásné a klidné proÏití
jara a nadcházejícího léta a zno-
vu jako vÏdy pfiipomínám na‰e
motto „Pfiezletice jsou ná‰ do-
mov“. Udûlejme tedy v‰ichni ma-
ximum proto, aby se nám zde
spoleãnû dobfie Ïilo.

Tomá‰ ¤íha – starosta obce

SLOVO STAROSTY

Malé povolební ohlédnutí
V˘sledky prezidentsk˘ch voleb:

PRVNÍ KOLO
- volební účast 75,11 %

Jiří DRAHOŠ 268 hlasů (31,72 %)
Miloš ZEMAN 197 hlasů (23,31 %)
Marek HILŠER 102 hlasů (12,07 %)
Michal HORÁČEK 98 hlasů (11,60 %)
Pavel FISCHER 87 hlasů (10,30 %)
Miroslav TOPOLÁNEK 78 hlasů (9,23 %)
Jiří HYNEK 7 hlasů
Petr HANNIG 4 hlasy
Vratislav KULHÁNEK 4 hlasy

DRUHÉ KOLO
– volební účast 74, 89 %

Jiří DRAHOŠ 583 hlasů (68,19 %)
Miloš ZEMAN 272 hlasů (31,81 %)

Máme za sebou dvoje dÛleÏité volby –
parlamentní a prezidentské. UÏ víme, jak to
celé dopadlo, tak se pojìme podívat, jak se
volilo v Pfiezleticích.

V˘sledky parlamentních voleb:
ODS 22,11 % (186 hlasů)
ANO 2011 21,75 % (183 hlasů)
Piráti 15,81 % (133 hlasů)
TOP 09 10,34 % (87 hlasů)
STAN 6,30 % (53 hlasů)
SPD 6,30 % (53 hlasů)

Strany, které by se v Pfiezleticích do parla-
mentu nedostaly, dopadly takto: 

KSâM 38 hlasÛ, âSSD 35 hlasÛ, KDU-âSL
24 hlasÛ, Svobodní 16 hlasÛ, Zelení a Rozumní
po 10 hlasech, Realisté 4 hlasy, ODA 3 hlasy,
Unie HAVEL a SPO po 2 hlasech a Referendum
o EU spolu se Sportovci po 1 hlase.

S celkov˘m poãtem 841 hlasÛ dosáhla vo-
lební úãast 76, 34 %.

KdyÏ se podíváme na
prÛmûrné v˘sledky, zji-
stíme, Ïe Pfiezletice ne-
volí jako Stfiedoãesk˘
kraj, ale spí‰e jako Pra-
ha, hlavní mûsto. Taky
to tam máme blíÏ ;-).
No váÏnû – ve Stfiedo-
ãeském kraji v parla-
mentních volbách vy-
hrálo ANO z 28,66 %,
následováno ODS
s 12, 93 % a Piráty
s 12, 08 %. Ve druhém
kole prezidentské
volby pak byly v˘sledky
53, 04 % pro Jifiího
Draho‰e a 46, 96 %
pro Milo‰e Zemana. 

Přejme si tedy,
ať se naše volba
ukáže jako dobrá.
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� Bod 17. Plánovací smlouva Defian
House s.r.o. (v˘stavba souboru RD)
Developerská v˘stavba 18 rodinn˘ch domÛ

v pfiilehlé oblasti âOV Pfiezletice. Souãástí
smlouvy je finanãní kompenzace ve v˘‰i
30.000 Kã na kaÏdého ekvivalentního obyva-
tel na vyvolané investiãní náklady na stranû
obce a dal‰ích 15.000 Kã na intenzifikaci
a tím za zhodnocení pozemkÛ. V rámci
smlouvy je téÏ fie‰eno zaji‰tûní práv obce zá-
stavním právem na ãást pozemku investora.
Zastupitelstvo povûfiuje starostu k podpisu
Plánovací smlouvy s firmou Defian House
s.r.o. v pfiedloÏeném znûní.

� Bod 18. Dodatek smlouvy obchod
Vzhledem k poãáteãním nákladÛm poÏádal

Nájemce prostor Potravin Na Statku k poní-
Ïení v˘‰e nájmu ze 7.000 Kã na 5.000 Kã po
dobu 6 mûsícÛ. Zastupitelstvo souhlasí s uza-
vfiením dodatku ã. 1 ke Smlouvû o nájmu pro-
stor slouÏícího k podnikání s nájemcem Thi-
ep Nguyen Ngoc.

� Bod 19. Dodatek ã. 1 bfiemeno RWE
Spoleãnost GasNet, s.r.o. podala návrh do-

datku ã. 1 ke Smlouvû o smlouvû budoucí
o zfiízení vûcného bfiemene ã. 36/11/5168.
Vzhledem k vedení plynovodu pod obecními
pozemky je potfieba zfiídit vûcná bfiemena
k pozemkÛm 200/160. Zastupitelstvo souhlasí
s uzavfiením dodatku ã. 1 se spoleãností Gas
Net, s.r.o. a povûfiuje starostu jeho podpisem.

� Bod 20. Pfiíspûvek cviãitelce
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím pfiís-

pûvku cviãitelce paní Toulcové na rehabilitaã-
ní cviãení, které vykonává v budovû OÚ Pfie-
zletice. Pfiíspûvek ve v˘‰i 3.000 Kã pro rok
2018 je splatn˘ 31. 12. 2018.

� Bod 21. Odmûny zastupitelÛ
od 1. 1. 2018
Zastupitelstvo stanovuje mûsíãní odmûny

neuvolnûn˘ch ãlenÛ zastupitelstva takto: neu-
volnûn˘ starosta: 30.681 Kã, neuvolnûn˘ ãlen
zastupitelstva (aktivní zastupitel): 1.534 Kã,
neuvolnûn˘ ãlen zastupitelstva (neaktivní za-
stupitel) – Petra Zajícová: 5 Kã, pfiedseda v˘-
boru zastupitelstva: 3.068 Kã, ãlen Komise
pro strategick˘ rozvoj a v˘stavbu obce – Ing.
Arch. Bfietislav Luke‰: 2.557 Kã.

� Bod 22. ZvefiejÀování smluv
a podkladÛ zasedání
Zastupitelstvo souhlasí i nadále se zvefiej-

Àováním smluv a podkladÛ zasedání na webu
obce dle stávající zvyklosti.

� Bod 23. Rozpoãtové opatfiení 04/2017
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem rozpo-

ãtového opatfiení ã. 04/2017 a povûfiuje staro-
stu a úãetní obce k provedení schváleného
rozpoãtového opatfiení ã. 04/2017.

� Bod 24. Smlouva Dotace opravy
komunikací
Otevfiela se moÏnost ãásteãnû zrekonstruovat

nûkterou z komunikací obce, ãásteãnû investo-
vanou z dotaãního titulu. Návrhová komise na-
vrhuje uzavfiít, na základû pfiedchozích zku‰e-
ností, pfiíkazní smlouvu s firmou Witero s.r.o.
a zastupitelstvo s jejím uzavfiením souhlasí.

� Bod 25. Kupní smlouva na pozemek
parc. ã. 953/10 v k.ú. Vinofi
Tato smlouva jiÏ byla jednou zastupitel-

stvem projednána. Právníci Prahy ji pfiipomín-

kovali a je tfieba schválit nové znûní. Zastupi-
telstvo souhlasí s uzavfiením kupní smlouvy
a povûfiuje starostu podpisem smlouvy.

� Bod 26. Kupní smlouva
o pfievodu vlastnictví k nemovitostem
Kombul House, s.r.o.
Tato smlouva jiÏ byla jednou zastupitel-

stvem projednána a je tfieba schválit nové znû-
ní. Rozdíl je pouze v odstranûní bodu dva,
kde se hovofiilo o geometrickém plánu, kter˘
jiÏ není potfieba.

� Bod 27. Kupní smlouva o pfievodu
vlastnictví k nemovitostem Moravská
stavební – INVEST, a.s.
Tato smlouva jiÏ byla jednou zastupitel-

stvem projednána a je tfieba schválit nové znû-
ní. Rozdíl je, Ïe pfiibyl pozemek ã. 200/13,
kde je ulice, která je tûsnû pfied dokonãením
pfiilehl˘ch staveb.

� Bod 28. V˘bûr dodavatele radarÛ
Zastupitelstvo souhlasí s v˘bûrem firmy

Empesort s.r.o. na dodávku 3 ks informaãních
panelÛ na mûfiení rychlosti a povûfiuje starostu
objednáním díla.

ãíslo 1 — 28. 2. 2018
� Bod 1. Inventury 2017

Zastupitelstvo bere na vûdomí závûry in-
ventarizaãní komise a souhlasí s navrÏen˘mi
opatfieními: vyfiazení drobného majetku dle
pfiíloh inventárního zápisu. Místostarosta obce
je povûfien k zabezpeãení fyzické likvidace
vyfiazovaného majetku. Zastupitelstvo povû-
fiuje správce rozpoãtu a úãetní obce k fiádné-
mu zabezpeãení úãtování o schválen˘ch zmû-
nách (vã. odúãtování vyfiazovaného majetku).

� Bod 2. Rozpoãtové opatfiení
k 31. 12. 2017
Zastupitelstvo souhlasí s rozpoãtov˘m

opatfiením k 31. 12. 2017 a povûfiuje starostu
a úãetní obce k provedení schváleného rozpo-
ãtového opatfiení.

� Bod 3. Zpráva kontrolního v˘boru
Pfiedseda finanãního v˘boru doruãil do DS

Obce Zprávu kontrolního v˘boru pro rok
2017. Jejím obsahem je pojednání o pozemku
pod Svazkovou ‰kolou, plánovací smlouva
s firmou Benuga, kde v návrhu smlouvy do-
stane obec nebytové prostory, smlouva o po-
skytování s právní sluÏbou s PRK Partners
s.r.o., trestní oznámení na b˘valou zamûst-
nankyni OÚ a následné kroky vedení obce,
návrh na zmûnu vedení a vydávání Obecního
zpravodaje. Zastupitelstvo bere zprávu Kon-
trolního v˘boru na vûdomí a Ïádá kontrolní
v˘bor o doplnûní nápravn˘ch opatfiení a ke
zprávû kontrolního v˘boru bude v písemném
vyhotovení zápisu doloÏena technická zpráva
zastupitelstva k jednotliv˘m bodÛm.

� Bod 4. Zámûr smûny ãásti pozemkÛ
p. ã. 529/10 za ãást pozemkÛ p. ã. 6
Návrhová komise seznámila zastupitele

s Ïádostí paní ·ulcové o smûnu pozemkÛ v k.
ú. Pfiezletice, Jedná se o ãásti pozemkÛ p. ã. 6
v majetku Ïadatelky a p. ã. 529/10 v majetku
obce. Smûna narovná majetkové pomûry a je
pro obû strany v˘hodná. Zastupitelstvo sou-
hlasí se zámûrem smûny ãásti pozemkÛ v k. ú.

Pfiezletice p. ã. 6 v majetku Ïadatelky a p.ã.
529/10 v majetku obce a povûfiuje starostu ob-
ce vyvû‰ením zámûru na úfiední desku obce.

� Bod 5. Schválení hospodáfiského
v˘sledku M· Pfiezletice za rok 2017
Zastupitelstvo souhlasí s rozdûlením

zisku M· Pfiezletice za rok 2017 ve v˘‰i
102.570,38 Kã následovnû: 

a) ãástka 20 % (20.514 Kã) do rezervního
fondu ze zlep‰eného hospodáfiského v˘sledku,

b) ãástka 80% (82.056,38 Kã) do fondu
odmûn.

� Bod 6. Pfiíspûvek na sportovní
ãinnost SSK Pfiezletice
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím pfiís-

pûvku na ãinnost klubu v roce 2018 t˘mu
SSK Pfiezletice a to v celkové v˘‰i 20.000 Kã
- prostfiedky budou vyuÏity na cestovné, star-
tovné a nocleÏné na nejvy‰‰ích stfieleck˘ch
soutûÏích mládeÏe v rámci celé republiky.
âást financí pak bude pouÏita na odmûny sou-
tûÏících pfii jarní cenû starosty obce.

� Bod 7. Pfiíspûvek na startovné
Pfiezletice SG (Hanspaulská liga)
Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím pfiís-

pûvku na startovné na zimní turnaj „Hans-
paulské ligy“ a jarní ãást ligy roku 2018 t˘mu
Pfiezletice SG a to v celkové v˘‰i 7.000 Kã.

� Bod 8. Îádost o vykácení stromÛ
– areál LUSTruck
Návrhová komise pfiedloÏila Ïádost o vy-

kácení topolÛ v areálu LUSTruck, které po-
dala paní Stojecová. Stromy jsou v havarij-
ním stavu a ohroÏují tak nejen zamûstnance
firmy, ale i vozov˘ park a majetek firmy.
V budoucnu plánuje vlastník areálu jeho
oplocení a vysazení okrasn˘ch dfievin. Zastu-
pitelstvo s vykácením nesouhlasí a poÏaduje
od firmy LUSTruck zafinancování dendrolo-
gického posudku.

� Bod 9. V˘roãní zpráva o poskytnut˘ch
informacích za rok 2017
Návrhová komise pfiedloÏila V˘roãní zprá-

vu o poskytnut˘ch informacích za rok 2017
dle zákona ã. 106/1999 Sb., o svobodném pfií-
stupu k informacím. Ze zprávy vypl˘vá, Ïe
celkem byly podány 4 písemné Ïádosti a 4 by-
ly také vyfiízeny. Zastupitelstvo bere na vûdo-
mí V˘roãní zprávu o poskytnut˘ch informa-
cích za rok 2017.

� Bod 10. Dodatek smlouvy – autobusy
Návrhová komise pfiedloÏila Znûní dodatku

ã. 5 ke smlouvû o vefiejn˘ch sluÏbách v pfie-
pravû cestujících ve vefiejné linkové dopravû
v systému PID (linka ã. 302) pro období let
2013 aÏ 2023. Dodatek se uzavírá z dÛvodu
zv˘‰ením sazeb o inflaci 2, 2 %. Zastupitelstvo
souhlasí s uzavfiením dodatku ã. 5 ke smlouvû
a povûfiuje starostu podpisem smlouvy.

� Bod 11. Podnût obãana na fie‰ení dop-
ravní situace Cukrovarská / Rosická
Pan Kus podal prostfiednictvím emailu sta-

rostovi obce podnût k fie‰ení bezpeãnosti
chodcÛ v zatáãce, spojující ulice Cukrovarská
a Rosická, kde navrhnul vybudování chodní-
ku. âást dotãen˘ch pozemkÛ je v soukromém
vlastnictví a v souãasné dobû se na nich mûní
majitel, proto není moÏné takto situaci fie‰it.
Pozemek, kde by se nacházel chodník, je
v katastru hlavního mûsta Prahy a obec Pfie-
zletice nebude budovat chodník na vlastní ná-
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vést stavbu IP -12-6012291/VB/1 Pfiezletice-
kNN ã.k. 243/102.

� Bod 16. Pfiíspûvek na ranou péãi
Nezisková organizace Eda poÏádala obec

Pfiezletice o pfiíspûvek na ãinnost terénní sluÏ-
by rané péãe. Tato péãe je poskytována rodi-
nám, které vychovávají dítû od narození do
7 let se zrakov˘m nebo kombinovan˘m posti-
Ïením. Spoleãnost Eda získala 75 % z kraje
a jin˘ch zdrojÛ, stále v‰ak potfiebuje doplnit
25 % rozpoãtu, tj. 10. 000 Kã. Tento pfiíspû-
vek umoÏní zafinancovat potfieby nákladÛ kli-
enta s trval˘m bydli‰tûm v obci Pfiezletice.
Zastupitelstvo obce souhlasí s jednorázov˘m
poskytnutím dotace ve v˘‰i 10. 000 Kã.

� Bod 17. Urãení názvu ulic
Zastupitelstvo obce souhlasí s s navrÏen˘-

mi názvy ulic: ·kolní (hlavní), Svazková
(pfiíãná/vedlej‰í) v lokalitû v˘stavby Abbey
v severní ãásti obce.  Nové názvy budou za-
pracovány do katastrální mapy.

� Bod 18. Názvosloví – rybník
Zemûmûfiick˘ úfiad zaslal na obec Îádost

o pfiezkoumání geografického názvosloví ryb-
níku (poÏární nádrÏe) v lokalitû U hfii‰tû. Za-
stupitelstvo obce souhlasí s navrÏen˘m ná-
zvem rybníka Podskalák.

� Bod 19. Radary
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístûním 3

radarÛ do ulic VeleÀská, Vinofiská a Cukro-
varská a povûfiuje starostu zaji‰tûním poptáv-
kového fiízení na realizaci.

� Bod 20. Projekt hfii‰tû
Na základû jednání se Sokol Pfiezletice do-

‰lo k dohodû o potfiebû revitalizace celého
prostoru hfii‰tû a pfiilehl˘ch pozemkÛ ve vlast-
nictví obce. Zastupitelstvo obce souhlasí se
zadáním studie revitalizace prostoru hfii‰tû
a povûfiuje Ing. arch. Luke‰e k zorganizování
poptávkového fiízení.

� Bod 21. Cena vodného a stoãného
Provozovatel vodovodu a kanalizace v Ob-

ci - VHS Bene‰ov pfiedloÏil k projednání ná-
vrh na urãení ceny vodného a stoãného od 1.
10. 2017. Zastupitelstvo obce souhlasí s navr-
Ïenou cenovou kalkulací vodného a stoãného
s úãinností od 1. 10. 2017 a stanovuje cenu
dle návrhu, tj. cena stoãného ãiní 50,95
Kã/m2 a cena vodného ãiní 36,09 Kã/m2.

� Bod 22. Odmûna neaktivní zastupitelky
JiÏ minimálnû 5x za sebou se Petra Zajíco-

vá nezúãastnila Ïádného zasedání, jednání za
obec ani se aktivnû nezapojila do pfiíprav ak-
cí, které probûhly v obci. Odmûna za ãinnost
zastupitele je navrÏena na nulovou ãástku, do
doby, kdy se opût aktivnû zaãne úãastnit akcí
obce. Zastupitelstvo obce urãuje odmûnu za-
stupitelce Petfie Zajícové ve v˘‰i 0 Kã a to
s platností od 1. 10. 2017.

ãíslo 7 — 30. 11. 2017
� Bod 1. Zhotovení propoj Ctûnická,

vodovod Jilmová, ‰oupû Spojovací
V rámci spu‰tûní provozu âOV Pfiezletice

bylo vyprojektováno propojení stávajícího ka-
nalizaãního fiadu v ulici Ctûnická. Pro spu‰tû-
ní âOV je rovnûÏ nutné vybudovat ‰oupû
v ulici Spojovací. Toto bude slouÏit k pfie-

smûrování ãásti obce z âOV Vinofi na novou
âOV Pfiezletice. V ulici Jilmová je nutné vy-
tvofiit propojení vodovodního fiadu. Tento
zhotoví Zepris v rámci v˘stavby kanalizace
Jilmová. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na-
vrÏen˘ rozpoãet a zadání prací firmû Zepris.

� Bod 2. Závûr dílãího pfiezkoumání
hospodafiení
Atlas Audit s.r.o. pfiedloÏil vedení obce v˘-

sledky z prÛbûÏného pfiezkoumání hospodafie-
ní úãetní jednotky Obec Pfiezletice za úãetní
období 1 - 6/2017. Jako nápravné opatfiení au-
ditor doporuãuje schválit do doby schválení
rozpoãtu na rok 2018 Stfiednûdob˘ v˘hled
rozpoãtu zahrnující minimálnû období 2019 –
2020. Zastupitelstvo bere na vûdomí závûr
z dílãího pfiezkoumání hospodafiení obce ze
dne 30. 10. 2017; zodpovûdnou osobou pro
vypracování rozpoãtu je starosta obce.

� Bod 3. Zpráva finanãního v˘boru
Ve zprávû z jednání Finanãního v˘boru

2017 je doporuãeno, aby se starosta pokusil
vyjednat zru‰ení denních poplatkÛ za sluÏby.
Jiná opatfiení a nesrovnalosti nebyly zji‰tûny.
Zastupitelstvo bere na vûdomí obsah zápisu
finanãního v˘boru a povûfiuje starostu k vy-
volání jednání s âeskou spofiitelnou.

� Bod 4. Dodatek smlouvy
o spolupráci Obadi
Zastupitelstvo souhlasí s uzavfiením Dodat-

ku ã. 2 ke Smlouvû o spolupráci, uzavfiené
s firmou Obadi.

� Bod 5. Smlouva o v˘pÛjãce âOV Obadi
Po dobu realizace zku‰ebního provozu zÛ-

stává âOV Pfiezletice v majetku investora,
kter˘ ji poté pfievede na obec. Obec je v‰ak jiÏ
ve zku‰ebním provozu provozovatelem. Je te-
dy tfieba uzavfiít smlouvu o zápÛjãce. Zastupi-
telstvo odsouhlasilo uzavfiení této smlouvy.

� Bod 6. Dárkové poukazy (jubilanti),
pfiíspûvek na stravné r. 2018
Zastupitelstvo rozhodlo o poskytování pfiís-

pûvku na stravné pro seniory s trval˘m poby-
tem v obci a pro zamûstnance obce ve v˘‰i 25
Kã ke kaÏdé poukázce na stravné. Hodnota
jedné poukázky zÛstává ve v˘‰ 55 Kã, pro-
dejní cena je 30 Kã za jednu poukázku. Za-
stupitelstvo dále rozhodlo o poskytování dár-
kov˘ch poukazÛ pro jubilanty v roce 2018,
a to ve v˘‰i 800 Kã a dále za stejn˘ch pod-
mínek jako v roce 2017. Poukázky a dárkové
poukazy pro rok 2018 budou uplatnitelné ve
smluvních provozovnách.

� Bod 7. Poplatky za psy 2018
NavrÏen˘ poplatek za psy je zachován ve

stejné v˘‰i jako v pfiedchozím roce (100 Kã
za prvního psa a 150 Kã za kaÏdého dal‰ího,
dÛchodci 70 Kã za prvního psa a 100 Kã za
kaÏdého dal‰ího, ZTP jsou od poplatku osvo-
bozeni, psi z útulku jsou od poplatku osvo-
bozeni na 1 rok).

� Bod 8. Stanovení závazn˘ch ukazatelÛ
hospodafiení M· Pfiezletice, rozpoãet
¤editelka M· Pfiezletice pfiedloÏila zastu-

pitelstvu obce ke schválení návrh Rozpoãto-
vého v˘hledu PO M· Pfiezletice na rok 2019
a 2020 a Rozpoãet M· Pfiezletice na rok
2018. Zastupitelstvo tento rozpoãtov˘ v˘-
hled schválilo.

Pro rok 2018 fieditelka M· Pfiezletice po
obci poÏaduje 1.280.000 Kã (50 % splatn˘ch

do 30. 1. 2018, 50 % splatn˘ch do 30. 6.
2018). Zastupitelstvo rozpoãet na rok 2018
schválilo.

� Bod 9. Schválení pfiijetí daru
Na základû stávající spolupráce a uzavfiení

Plánovací smlouvy poÏádala firma Benuga
o moÏnost darování finanãní ãástky ve v˘‰i
400.000 Kã na podporu obce a její infrastruk-
tury. Návrhová komise doporuãila zastupitel-
stvu dar pfiijmout, zastupitelstvo s pfiijetím da-
ru souhlasí.

� Bod 10. Rozpoãtov˘ v˘hled
na rok 2019 - 2020
Starosta pfiedloÏil zastupitelstvu návrh roz-

poãtového v˘hledu na rok 2019 – 2020, kter˘
zastupitelstvo odsouhlasilo.

� Bod 11. Rozpoãet obce 2018
Zastupitelstvo schválilo rozpoãet na rok

2018.

� Bod 12. Rozpoãtová opatfiení
men‰ího rozsahu pravomoc starosty
Zastupitelstvo souhlasí s provádûním roz-

poãtov˘ch opatfiení starostou obce, kde zmû-
ny na jedné poloÏce nepfiesahují 50.000 Kã na
jednu poloÏku paragrafu. Starosta obce sezná-
mí na nejbliÏ‰ím zasedání zastupitelstva za-
stupitele s rozpoãtov˘m opatfiením. Rozpoãto-
vá opatfiení jsou navrhována ve struktufie,
v jaké byl schválen rozpoãet.

� Bod 13. Rozpoãtová opatfiení
do konce roku 2017
Zastupitelstvo povûfiuje starostu obce

k provádûní rozpoãtov˘ch opatfiení do konce
roku 2017 ve smyslu provedení zmûn rozpo-
ãtu, které bude nutné zaevidovat do úãetnic-
tví roku 2017 a zastupitelstvo následnû pro-
jedná tato opatfiení na zasedání zastupitelstva
obce Pfiezletice.

� Bod 14. Pfiíkaz starosty k provedení in-
ventarizace a plán inventarizace za rok
2017, sestavení inventarizaãní komise
Zastupitelstvo souhlasí s provedením in-

ventarizace majetkÛ a závazkÛ obce v roce
2017. A povûfiuje starostu k vydání Pfiíkazu
k provedení inventarizace. S ohledem na
pfiedpokládan˘ ãasov˘ rozvrh je navrhován
termín pro ukonãení inventarizace a vyhoto-
vení závûreãn˘ch zpráv tak, aby mohly b˘t
zastupitelstvem projednány do 28. 2. 2018.

� Bod 15. Ceny svozu odpadÛ
od 1. 1. 2018
Zastupitelstvo souhlasí s novou v˘‰i cen za

svoz odpadÛ pro rok 2018.

� Bod 16. Plánovací smlouva
3x RD Pod Hfiebenem
Jedná se o v˘stavbu nov˘ch 3 RD v loka-

litû Pod Hfiebenem. Návrh Plánovací smlou-
vy byl podán soukrom˘mi investory. Z této
smlouvy vypl˘vá, Ïe investofii vybudují od-
boãky z hlavního fiadu spla‰kové kanalizace
a vodního fiadu a na ty navazující pfiípojky
pro jednotlivé domy. Obec umoÏní Investo-
rÛm trvalé a bezplatné funkãní pfiipojení in-
frastruktury na stávající sítû technické a do-
pravní infrastruktury ve vlastnictví obce, a to
za podmínek projektové dokumentace. In-
vestofii zaplatí obci pfiíspûvek 30.000 Kã za
kaÏdého ekvivalentního obyvatele. Zastupi-
telstvo povûfiuje starostu k podpisu plánova-
cí smlouvy s investory.



7

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA

6

klady na cizím pozemku. PoÏadavek na vybu-
dování chodníku musí podat mûstská ãást Pra-
ha - Vinofi. Zastupitelstvo bere na vûdomí Ïá-
dost pana Kuse a souhlasí s podporou projek-
tu v˘stavby chodníku.

� Bod 12. Schválení prodlouÏení ulic
Javorová, Habrová a Modfiínová
Návrhová komise podala návrh na upfiesnû-

ní názvÛ nov˘ch ulic. Tyto ulice navazují na
pÛvodní komunikace, vzhledem k tomu je
vhodné ulice prodlouÏit a zachovat pÛvodní
názvy. Zastupitelstvo souhlasí s prodlouÏením
stávajících ulic Javorová, Habrová a Modfií-
nová do nové v˘stavby a zachováním stávají-
cích názvÛ v plném rozsahu.

� Bod 13. Opravy místních komunikací
V souvislosti s hledáním nejvhodnûj‰ího

materiálu na v˘tluky v ulici VeleÀská dohle-
dal pan Macourek zajímavou technologii, kte-
rou pfiedloÏil zastupitelstvu. V rámci zji‰Èová-
ní nejvhodnûj‰í firmy nalezl firmu Nadler sil-
niãní technologie, jejíÏ technik se dostavil
k prohlídce po‰kozen˘ch komunikacích v ob-
ci a pfiedloÏil nabídku na komplexní fie‰ení.
Technik doporuãil opravu trhlin a spár dle TP
115 za 70 Kã/bm v pfiípadû pfiesahu 150 met-
rÛ; v men‰ím rozsahu by byla fakturována
pau‰ální cena 11.000 Kã. Dále nabídli opravy
v˘tluku materiálem Biophalt za cenu 11.000
Kã/den. K této cenû bude pfiipoãtena cena
skuteãnû spotfiebovaného materiálu. Zastupi-
telstvo navrhuje oslovit pfii jednání Krajskou
správu údrÏby a silnic Stfiedoãeského kraje
k posouzení vhodnosti technologie a ceny fir-
my Nadler silniãní technologie.

� Bod 14. Pfiijetí dotace z rozpoãtu
Stfiedoãeského kraje – kanalizace
Pod Hájem
Zastupitelstvo obce Pfiezletice schvaluje

pfiijetí dotace z rozpoãtu Stfiedoãeského kraje
a povûfiuje starostu k uzavfiení vefiejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na projekt
„Oprava kanalizace v ulici Pod Hájem, Pfie-
zletice“ ve v˘‰i 1.493.000 Kã. Rekonstrukcí
se vyfie‰í nátok balastní vody z Vinofie.

� Bod 15. Zámûr odprodeje
pozemku 200/18 (k.ú. Pfiezletice)
Paní BroÏová poÏádala o moÏnost odkou-

pení pozemku p.ã. 200/18 v k.ú. Pfiezletice -
tento pozemek se nachází mezi stávajícím
plotem a chodníkem a je dlouhodobû Ïadatel-
kou udrÏován. Zastupitelstvo souhlasí se zá-
mûrem odprodeje pozemku v majetku obce
a povûfiuje starostu obce vyvû‰ením zámûru
na úfiední desku obce. Minimální poÏadovaná
cena je 500 Kã za m2; obec si vyhrazuje prá-
vo pozemek neprodat.

� Bod 16. Objednávka projektu oprav
– místní komunikace
Navrhovatel pfiedloÏil zastupitelstvu nabíd-

ku firmy CR Project na vyhotovení projektu
oprav – místní komunikace Akátová/Horní
náves/Jifiinková. Tato komunikace byla vyti-
pována na základû jejího nejhor‰ího stavu.
Nabídku pfiedloÏila firma CR Project na kom-
plexní ãinnost (projekt DUR, DSP, PDPS) za
cenu 329.900 Kã bez DPH. Po vypracování
dokumentace a zaji‰tûní povolovacího fiízení
bude Ïádáno o dotaci na rekonstrukci nebo
opravu komunikace. Ing. Arch. Luke‰ poptá
je‰tû dal‰ího moÏného zhotovitele projektu.

� Bod 17. Îádost o pfiíspûvek
na startovné RSC Pfiezletice ml.
– Hanspaulská liga
Zastupitelstvo ZO souhlasí s poskytnutím

pfiíspûvku na startovné na turnaj ,,Hanspaul-
ské ligy“ na rok 2018 t˘mu RSC Pfiezletice
ml. a to v celkové v˘‰i 10.000 Kã.

� Bod 18. Smlouva o zabezpeãení
pfiípravy Ïádosti o dotaci na sportovní
areál v obci Pfiezletice
Na základû pfiedchozího usnesení zastupi-

telstva nechala obec vypracovat studii na ob-
novu sportovního a spoleãenského areálu
v obci. Po vypracování studie se otevírá
moÏnost poÏádat o dotace na uvedenou ob-
novu. Byla poÏádaná firma Witero, která
s obcí dlouhodobû spolupracuje v oblasti do-
tací a má prokazatelné úspûchy. Firma na-
bídla vypracování podání Ïádosti v cenû
25.000 Kã za kaÏdou podanou Ïádost, 2,2 %
odmûny v pfiípadû pfiidûlení dotace a 30.000
Kã za V¤ dodavatele akce. Zastupitelstvo
souhlasí s v˘bûrem firmy Witero, a povûfiuje
starostu podpisem Smlouvy o zabezpeãení
pfiípravy Ïádosti o dotaci na akci Sportovní
areál v obci Pfiezletice.

� Bod 19. Smlouva o zabezpeãení
administrace fiízení projektu Oprava
kanalizace v ulici Pod Hájem
Na základû pfiidûlené dotace na opravu ka-

nalizace v ulici Pod Hájem, jejíÏ administra-
ci spravovala firma Witero, poÏádala obec
firmu Witero o zaji‰tûní administrace fiízení
projektu. Firma pfiedloÏila nabídku, která ob-
sahuje fiízení administrace projektu – prÛbûÏ-
né doplÀovaní ve‰ker˘ch údajÛ poÏadova-
n˘ch fondem, zpravování podkladÛ pro jed-
nání s fondem, vypracování a vyfiizování Ïá-
dosti o platbu, zpracování závûreãného
vyhodnocování projektu poÏadované fondem.
To v‰e za cenu 10.000 Kã do 10 dnÛ od po-
dání Ïádosti o platbu a 10.000 Kã od podání
závûreãného vyhodnocení akce. Zastupitel-
stvo souhlasí s v˘bûrem firmy Witero, a po-
vûfiuje starostu podpisem Smlouvy o zabez-
peãení administrace fiízení projektu Oprava
kanalizace v ulici Pod Hájem.

Sportovní Stfieleck˘ Klub – oddíl mládeÏe
Jak již bylo v minulých příspěvcích publikováno, náš oddíl se zabývá výchovou střelecké  mládeže.

V zimním období se zabývám střelbou ze vzduchové pušky, od dubna do září pak střelbou z maloráž-
ky. Tréninky ze vzduchovky se uskutečňují díky pochopení a vstřícnosti OÚ Přezletice pravidelně kaž-
dé úterý a čtvrtek ve společenské místnosti OÚ. V současnosti má náš oddíl 20 členů ve věkovém roz-
mezí 10 až 18 let. Daří se nám po odchodu starších doplňovat oddíl novými členy.

ProtoÏe jsme sportovní oddíl, zúãastÀujeme se stfieleck˘ch soutûÏí po cel˘ch âechách. V sezonû 2017/2018 na‰i stfielci na rÛz-
n˘ch závodech uskuteãnili okolo 160 startÛ. Vrcholem byla úãast na mistrovství republiky ze vzduchov˘ch pu‰ek, které se kona-
lo v Plzni 11. a 21. bfiezna 2018, a kam se kvalifikovalo 11 na‰ich  ãlenÛ. Ani v celostátní konkurenci se na‰i neztratili. V nejmlad‰í
kategorii ÏákyÀ obsadila Sabina Svobodová 9. místo, v kategorii mlad‰ích dorostencÛ byli Ondra Semeck˘ 10. a Vítek Raboch 14.
a v téÏe kategorii druÏstvo ve sloÏení Semeck˘, Raboch a Daniel Kuãera vybojovalo 4. místo. Ve star‰ích dorostencích pak Adam
Bauer obsadil 9. místo. Vezmeme-li v úvahu, Ïe se mistrovství úãastní i ãlenové stfiedisek vrcholového sportu, je umístûní na‰ich
v˘borné. Je to v˘sledek pravideln˘ch tréninkÛ, které vedou pánové: Jifií Novák sen., Jaroslav Slavata st. a Miloslav ·ulc st. 

Jifií Novák sen., zakládající ãlen stfieleckého klubu, oslavil v tûchto dnech 85. Narozeniny, ke kter˘m mu srdeãnû blahopfiejeme.
Pfiíchodem teplého jarního poãasí nám skonãila úspû‰ná vzduchovková sezona 2017-2018 a my jsme se pfiemístili na venkovní

stfielnici do Ctûnic, kde se vûnujeme stfielbû z maloráÏkové pu‰ky. Zde také probûhly první závody, a sice Jarní Cena Pfiezle-
tic o putovní Pohár Starosty 21. dubna. Na startu se se‰lo celkem 59 stfielcÛ a putovní pohár vystfiílel  vynikajícím v˘konem
ná‰ Adam Karkulín, kter˘ je jiÏ v kategorii muÏÛ. V dorostencích pak na‰e úspû‰ná trojka Semeck˘, Kuãera, Raboch obsadi-
la 2., 4. a 5. místo. Nyní nám odstartovala maloráÏková sezona a jejím vrcholem bude mistrovství  âeské republiky v záfií v Plz-
ni. V‰em na‰im stfielcÛm drÏíme palce.

Je‰tû oznámení v‰em zájemcÛm o sportovní stfielbu: na‰e tréninky jsou pravidelnû kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 15.00 na stfielnici
ve Ctûnicích, a je moÏné se pfiijít podívat na jejich prÛbûh, popfiípadû získat dal‰í informace o moÏné úãasti.

za SSK Miloslav ·ulc st.



98

HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Co to vlastně ta
optická vlákna jsou?

Optické pfiipojení je v souãasné dobû nej-
rychlej‰ím a nejstabilnûj‰ím internetov˘m pfii-
pojením. Je vedeno speciálními kabely
z optick˘ch vláken, ve kter˘ch se signál ‰ífií
rychlostí svûtla, a proto mají tak vysokou
rychlost pfienosu.

Tato vlákna se pouÏívají pro superrychlé
pfiipojení k internetu, ale také tfieba pro di-
gitální televize (IPTV) s televizním archi-
vem. A do budoucna na nich pobûÏí pfiipra-

vované sluÏby, jako je tfieba „Chytrá do-
mácnost“ a spousta dal‰ích sluÏeb, které bu-
dou vznikat spoleãnû s technologick˘m v˘-
vojem. V porovnání s klasick˘m (metalic-
k˘m) telekomunikaãním vedením má optic-
ká síÈ opravdu hodnû v˘hod. Tou nejvût‰í je
rychlost a stabilita internetového pfiipojení,
které je bez omezení.

Jak bude probíhat budování sítû v Pfiezleti-
cích? T-Mobile postaví síÈ na vlastní náklady.
Bude ale potfiebovat souhlasy od vlastníkÛ ne-
movitostí pro umístûní zafiízení. To jsou tako-
vé malé „krabiãky“, které slouÏí pro pfiipoje-

ní kabelÛ z domÛ do sítû T-Mobile. Zafiízení
jsou pasivní, to znamená, Ïe nevydávají Ïád-
n˘ zvuk, ani záfiení a k fungování nepotfiebu-
jí elektrickou energii. Kabelové rozvody
T-Mobile uloÏí do zemû a optické pfiípojky
podle moÏností umístí do „krabiãky“ na krát-
ké stojánky nebo napfiíklad na plot.

Co vám nová síÈ pfiinese? Získáte do bu-
doucna dal‰í moÏnost pro pfiipojení domác-
nosti k internetu, k digitální televizi nebo dal-
‰ím sluÏbám - v praxi to zv˘‰í cenu va‰í ne-
movitosti. Souhlasem, kter˘ pro T-Mobile bu-
dou získávat zamûstnanci jeho dodavatele, se
nezavazujete k odbûru sluÏeb T-Mobile (napfi.
internet, TV) a nebude vás to vÛbec nic stát.
Jde jen o souhlas s vybudováním pfiípojky.

Kromû superrychlého internetu vám pÛjde
téÏ digitální televize.

Sweden Cup 2018
Nohejbalov˘ Turnaj Trojic

V sobotu 25.srpna 2018
se na tenisových kurtech v Přezleticích
uskuteční již 13. ročník nohejbalového

turnaje trojic o putovní pohár.

Registrace začíná v 8:30 a turnaj vypukne
o 9 hodině. Startovné činí 500,- Kč/tým

a obsahuje 3x nápoj + 3x klobása
+ 3x 1,5l láhev vody.

Občerstvení je v místě zajištěno.
Pfiihlá‰ky je moÏné zasílat na zviry@seznam.cz ne-

bo na tel: 608 10 20 66 (Jifií Krejãoves)
Pfiípadné dal‰í info je na

https://www.facebook.com/events/204433700156339/

Je tu opût jaro a sním, jako kaÏdoroãnû zaãíná jarní
sezóna Veteránské ligy malého fotbalu. V tradiãním zim-
ním turnaji veteránÛ, kter˘ pofiádá SC Bûchovice se t˘m
pfiezletick˘ch veteránÛ umístil na 6. místû ze 12 úãastní-
kÛ s poãtem 3 vyhran˘ch a 3 prohran˘ch utkání. DÛle-
Ïité hlavnû bylo si udrÏet formu a fyzickou kondici na
jarní ãást veteránské ligy malého fotbalu. 

Pfiezletice SG nastupují v jarní ãásti sezóny 2018 ve 4. lize, skupinû D.
Prozatím byly odehrány ãtyfii zápasy s bilancí dvou v˘her a dvou proher,
coÏ staãí zatím na umístûní ve stfiedu tabulky.

PrÛbûÏné v˘sledky zápasÛ, tabulky a komentáfie najdete jak v t˘deníku
Hanspaulka, tak na webov˘ch stránkách www.psmf.cz v odkazu Veterán-
ská liga. 

Sportu zdar a drÏme palce v‰em na‰im sportovcÛm nejen fotbalistÛm.
V pfiípadû zájmu o zapojení se do veteránského t˘mu Pfiezletic a splnû-

ní vûkového limitu 35 let se mÛÏete hlásit na email tomb12s@seznam.cz .

Faktury nad 40 000 Kč

Superrychlá optická síť v Přezleticích
Podafiilo se nám dojednat se spoleãností T-Mobile vybudování optické sítû v Pfiezleti-

cích. T-Mobile staví optickou síÈ v celé âeské republice a pracuje na roz‰ífiení pokrytí do-
mácností i v Pfiezleticích. Domácnosti získají pfiístup ke kvalitním sluÏbám- superrychlé-
mu a neomezenému internetu s rychlostí 1 Gbps a skvûlé digitální televizi.

Jaro
2018

Veteránská liga malého fotbalu



Tûsnû pfied Velikonoci jsme se opût se‰ly s pfiíznivkynûmi floristického tvofiení na dal‰ím, ten-
tokrát velikonoãním workshopu. Zájem o spoleãné vytváfiení byl opravdu velik˘, takÏe works-
hop nakonec probûhl ve dvou termínech (21. 3. a 28. 3. 2018).

Pod rukama úãastnic vznikaly velikonoãní vûneãky z mechu a kroucené vrby, dozdobené pefiíãky, kfie-
pelãími vajíãky a cibulkami modfiencÛ. Do‰lo také na v˘robu netradiãních kvûtinov˘ch kraslic s mechem
a jarními cibulovinami.

Vyrábûní se opût neslo ve velmi pfiíjemné, pfiátelské a tvÛrãí atmosféfie. Snad mohu za ostatní úãastni-
ce tvrdit, Ïe jsme si uÏily hezk˘ veãer a pfiíjemn˘ relax po v‰ednodenním shonu.

Milé dámy, pfiíznivkynû floristického tvofiení, pfieji Vám touto cestou pfiíjemné léto, úspû‰nou zahradní
sezónu a na podzim se tû‰ím na shledanou pfii dal‰ím kvûtinovém vyrábûní. Katefiina Doleãková

Na zaãátku února probûhl za velké podpo-
ry zastupitelÛ obce, letos první, kvûtinov˘
workshop. Se‰la se na nûm pfiíjemná spoleã-
nost dam, které si chtûly „projarnit“ své do-
movy a zároveÀ si vyzkou‰et nûkterou z mo-
derních floristick˘ch technik.

Úãastnice si vytvofiily vûnce z myrty a euka-
lyptu, které dozdobily cibulkami jarních mo-
dfiencÛ. Malou tfie‰inkou se stala v˘roba dnes
velmi Ïádané kokedamy.

Ukázalo se, Ïe dámy jsou zruãné floristky,
otevfiené nov˘m nápadÛm a tak v pfiíjemnû uvol-
nûné atmosféfie vznikala nápaditá pfiedjarní v˘-
zdoba, která jistû provonûla mnoho pfiezletick˘ch
domácností.

IK PREZLETICE Obecni urad
Prezletice zve vsechny deti a jejich
rodice na Detsky den, ktery se
uskutecni 26.5.2018 od 14:00 na
detskem hristi u rybnika. 

Registrovat se mÛÏete odeslá-
ním SMS ve tvaru „IK PREZLETICE REG“
na telefonní ãíslo 736 301 599

nebo na webov˘ch stránkách
www.infokanal.cz/cweb/reg/PREZLETICE 

Registrací dáváte souhlas se zpracováním
Va‰ich osobních údajÛ za úãelem informování
o ãinnosti obce a jejích orgánÛ prostfiednic-
tvím sluÏby SMS InfoKanál, více informací
na webov˘ch stránkách obce. 

Odregistrovat se mÛÏete odesláním
SMS ve tvaru „IK PREZLETICE ODREG“
na telefonní ãíslo 736 301 599
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OkamÏitû se rozbûhly práce na tvorbû do-
kumentace pro stavební povolení. Nyní do-
cházejí poslední stanoviska dotãen˘ch orgánÛ
a v dohledné dobû bude zaÏádáno o stavební
povolení. Paralelnû bûÏí práce na provádûcí
dokumentaci, kdy dokonãení pfiedpokládáme
ve druhé polovinû roku. 

Nyní spoleãnû s administraãní firmou, kte-
rá má na starosti zaji‰tûní dotace, ladíme po-
slední detaily a bûhem pár dní podáváme re-
gistraci Ïádosti o dotaci na ministerstvo fi-
nancí. JelikoÏ se jedná o vládou schválen˘ do-
taãní titul, jedná se o administrativní úkon,
kdy nás nemÛÏe nikdo pfiedbûhnout. Dan˘ ob-
jem financí je pro nás rezervovan˘. 

Vût‰inou sl˘cháme vefiejnou podporu a cí-
tíme trpûlivost. Obãas se objeví hlasy, namí-
tající dlouhou pfiípravu. Projekt v˘stavby ‰ko-
ly je od poãátku velmi nároãn˘ a nese s sebou
mnohá úskalí, která postupnû odbouráváme
a blíÏíme se ke k˘Ïenému cíli, tedy poãátku
v˘stavby. Pro vysvûtlenou se pokusím v pár
vûtách shrnout cel˘ proces od poãátku. 

Po volbách na konci roku 2014 jsme se za-
mûfiili na zaji‰tûní povinné ‰kolní docházky.
Jedinou moÏností bylo vzhledem k totálnû ob-
sazen˘m ‰kolám v ‰irokém okolí postavit ‰ko-
lu vlastní. V té dobû obec nevlastnila Ïádné
pozemky, respektive mûla spoluvlastnick˘
podíl spoleãnû s ostatními na poli v západní
ãásti Pfiezletic. Tento získala obec coby úlitbu
za zmûnu územního plánu, umoÏÀující masiv-
ní v˘stavbu, kterou iniciovalo pfiedchozí za-
stupitelstvo. Chybou bylo, Ïe nebyla dána
podmínka oddûlení ãásti pozemku pro obec
v urãitém horizontu. Jednání o dûlení pozem-
ku a pfievedení do stoprocentního vlastnictví
obce byla neãekanû sloÏitá. Do jednání vstou-

pil developer, kter˘ chtûl pozemky od spolu-
vlastníkÛ vykoupit a teprve poté pozemek od-
dûlit. Tato jednání trvala skoro rok, jejich v˘-
sledkem bylo oddûlení pozemku, dnes ve
vlastnictví obce, a uzavfiení smlouvy o spolu-
práci s developerem, kde jsme získaly mnohé
nejen finanãní v˘hody. 

JelikoÏ bylo jasné, Ïe obec nemÛÏe zvlád-
nout v˘stavbu moderní ‰koly s jídelnou, vy-
bavením a potfiebnou infrastrukturou sama,
byl zaloÏen na poãátku roku 2015 svazek ob-
cí Pfiezletice – Podolanka - Jen‰tejn. To jsou
obce se stejn˘m problémem, navíc v rozumné
dojezdové vzdálenosti. V dobû zaloÏení nebyl
ani v˘hledovû Ïádn˘ dotaãní titul, kter˘ by
umoÏnil zajistit v˘stavbu pro celou kapacitu
540 ÏákÛ, proto v té dobû padlo rozhodnutí na
v˘stavbu etapovitou a zadání projektu pro díl-
ãí etapu, která by zajistila ‰kolní docházku
alespoÀ do páté tfiídy, a dal‰í etapy by se po-
stupnû doplÀovaly. 

Následovala jednání na zaji‰tûní dotace
s vedením stfiedoãeského kraje a minister-
stvem ‰kolství, která vyústila v pfiíslib dotace.
Na konci dubna 2016 do‰lo k náv‰tûvû teh-
dej‰ího ministra financí a ministrynû ‰kolství,
kde bylo rozhodnuto, Ïe bude vypsána dotace
na v˘stavbu ‰koly o plné kapacitû. To nám
pfiineslo obrovskou radost, ale zároveÀ také
povinnost roz‰ífiení projektové dokumentace
tak, aby nedo‰lo ke kolizi se zákonem o ve-
fiejn˘ch zakázkách, coÏ projektování mírnû
pozdrÏelo.

Vypsaná dotace ministerstvem ‰kolství je
bohuÏel pouze na budovu a stavbu do okruhu
do deseti metrÛ od budovy, navíc ne v plné
v˘‰i potfiebn˘ch financí. Nyní je tedy domlu-
veno spolufinancování stavby z dotace ope-

raãního programu Ïivotního prostfiedí
(OPÎP), komunikací a vefiejné infrastruktury
z fondÛ ministerstva financí, a jednáno je
o pfiíspûvku Stfiedoãeského kraje. Takov˘ mo-
del financování s sebou nese i sloÏitosti z po-
hledu správného zaúãtování a správného vy-
tvofiení rozpoãtu stavby, kde bude tfieba pfii-
pravit kolonky pro jednotlivé dotaãní tituly
dle uznatelnosti nákladÛ.  Abychom splnili
pfiísné podmínky OPÎP, musíme ‰kolu vypro-
jektovat v energeticky úsporném pasivním
standardu. O technick˘ch datech napí‰u v nû-
kterém z dal‰ích zpravodajÛ.

V roce 2017 byla zaji‰tûna potfiebná vyjá-
dfiení dotãen˘ch orgánÛ k projektové doku-
mentaci, podána Ïádost o územní rozhodnutí
na stavební úfiad a vydáno nepravomocné
územní rozhodnutí, proti kterému se, jak
jsem jiÏ uvedl, odvolal „ekologick˘“ spolek
Orchis.  V‰ichni chceme mít ‰kolu moderní,
kvalitnû postavenou, úspornou a s pfiíjem-
n˘m prostfiedím. Zadali jsme tedy audit pro-
bíhajícího projektu a vytvofiení doporuãení
Univerzitnímu centru efektivnû energetic-
k˘ch budov (UCEEB), coÏ je samostatn˘ vy-
soko‰kolsk˘ ústav âVUT. Vzniklá doporu-
ãení byla konzultována v rámci svazku
a projektantÛ a relevantní jsou zapracovává-
na do stavební dokumentace.

Na poãátku tohoto roku svazek vybral zho-
tovitele projektu interiéru ‰koly, kter˘ zahrnu-
je mimo jiné nábytkovou a interaktivní ãást
a navigaãní systém uvnitfi ‰koly. Nyní je pfied
námi vydání stavebního povolení a vyhotovení
provádûcí dokumentace, které oãekáváme ve
druhé polovinû roku, zaji‰tûní tendru a v˘bûr
zhotovitele stavby na konci roku a v následují-
cím roce oãekáváme zaãátek v˘stavby ‰koly
tak, aby mohla b˘t nejprve otevfiena I. etapa
a v soubûhu bez pfiestávky dostavûna II. etapa. 

Spoleãnû se tû‰me na budoucí slavnostní
otevfiení a pfiestup na‰ich ÏáãkÛ z provizor-
ních prostor fakulty v Brand˘se nad Labem
do zbrusu nov˘ch prostor na‰í svazkové zá-
kladní ‰koly v Pfiezleticích.

JAN MACOUREK

Svazková základní škola

Jestli vás nebaví okopávat osamocenû na
zahrádce, nebo dokonce ani nemáte kde oko-
pávat, mám pro vás skvûlou zprávu. V bfieznu
tohoto roku byla totiÏ ve Vinofii otevfiena ko-
munitní zahrada Pastvina. Zahrada se nachází
na území archeologické kulturní památky,
hradi‰tû z doby bronzové. DÛleÏité ale je, Ïe
jako pastviny, v˘bûhy, pole a zahrady tyhle
pozemky slouÏily zfiejmû odnepamûti - v His-
torickém muzeu NM mají dokonce uloÏena
pûkná hlinûná zvífiátka (moÏná dûtské hraã-
ky?) dokumentující, co tu zfiejmû bûhalo pfied
nûjak˘mi 4 tisíci lety. 

Oproti sv˘m star‰ím sestrám v centru Pra-
hy má nûkolik nesporn˘ch v˘hod. Tou hlavní
je její umístûní na pozemku nad rybníkem
Velká ObÛrka. Pozemek je mezi poli a sám
byl doposud pastvinou. CoÏ znamená, Ïe jsou
zde poctivé záhony a na zbytku pozemku je

tráva. Tedy nejenom tráva. Naleznete tu také
spoleãné ohni‰tû, kompost a dûtsk˘ koutek
vãetnû velkého stanu. Jo, a taky kurník s v˘-
bûhem slepic, které si mÛÏete adoptovat. Pro-
toÏe byÈ jsem uÏ vidûla fotky zde vypûstova-
n˘ch fiedkviãek, jde tu také o pûstování lid-
sk˘ch vztahÛ. A také vûdomostí. Souãástí ko-
munitního Ïivota tedy budou nejen spoleãné
akce (probûhl jiÏ na konci dubna âarodûjnic-
k˘ rej), ale také odborné semináfie. 

Druhou v˘hodou, nikoliv ménû v˘znam-
nou, je fakt, Ïe zahrada je velká, tedy záhony
jsou také dostateãné. A je‰tû jich je pár k dis-
pozici. Na setí uÏ to není, ale na v˘sadbu sa-
zenic je teì ãas akorát. 

Pokud je vám pfiedstava zahradniãení na
tomto poetickém místû blízká, kontaktujte pa-
na Stellu na telefonu 603 159 948, nebo na
mailu marco.stella@email.cz.

LÉTO
U JEDNOROŽCE

S letošním rokem
dochází U Jednorožce

ke změně otevírací doby
– otevřeno bude

zatím pouze
o víkendu a to vždy

od 16.00 hodin.

Vût‰ina z Vás patrnû zaznamenala nûkterá úskalí projektu svazkové základní ‰koly
v Pfiezleticích. Snad zatím nejzásadnûj‰ím problémem bylo odvolání „ekologického“ spol-
ku Orchis proti vydání Územního rozhodnutí stavby. Díky tomu se projekt na nûjakou
dobu v˘raznû zpomalil. Pfied dal‰ím projektováním fáze ke stavebnímu povolení bylo nut-
né vyãkat na v˘sledek odvolání, které fie‰il krajsk˘ úfiad. V pfiípadû, Ïe by odvolání spol-
ku nepotvrdil, cel˘ proces vydání UR by musel b˘t opakován, coÏ by zasáhlo i do podoby
projektové dokumentace. Na‰tûstí se dle pfiedpokladu ve‰kerá pochybení ukázala coby ne-
opodstatnûná a krajsk˘ úfiad na poãátku tohoto roku platnost UR potvrdil. 

Otevfiena komunitní zahrada Pastvina

SluÏba je urãena
pro obãany obce Pfie-

zletice ve vûku nejménû
16 let. Registrací do sluÏ-

by souhlasíte se zpraco-
váním Va‰ich osobních

údajÛ za úãelem informo-
vání o ãinnosti obce a jejích

orgánÛ, napfi. o jednáních
zastupitelstva, místních po-

platcích apod.; informování
bûhem krizov˘ch situací,

pfii haváriích a jin˘ch mimofiád-
nostech; informování o dal‰ím

dûní v obci a ãinnostech komerã-
ních subjektÛ a neziskov˘ch orga-

nizací, jako jsou prodejní akce, ve-
fiejné sbírky, kulturní a dal‰í akce. 

SvÛj souhlas nejste povinni udûlit, bez nûj v‰ak
není moÏná Va‰e registrace do sluÏby. Souhlas
mÛÏete kdykoli odvolat odesláním SMS ve tvaru
„IK PREZLETICE ODREG“ na telefonní ãíslo 736
301 599. Odvolání souhlasu nemá zpûtné úãinky. 

Zpracovávány budou Va‰e jméno, pfiíjmení,
telefonní ãíslo, email, ãíslo orientaãní a pfiípadnû
ulice, podle kter˘ch mají b˘t informace zamûfie-
ny (napfi. v pfiípadû havárie vodovodu v dané uli-
ci o ní budete informováni). Va‰e osobní údaje

budou pfiedány provozovateli sluÏby a v pfiípadû
potfieby zpfiístupnûny rovnûÏ dal‰ím subjektÛm
zapojen˘m do procesu informování (napfi. orgá-
nÛm krizového fiízení). 

Záznamy o rozeslan˘ch zprávách budou
uchovávány po dobu 6 mûsícÛ od rozeslání, a to
pro úãely prokázání, Ïe byly rozeslány. Záznamy
budou uchovány na základû oprávnûného zájmu
obce prokázat plnûní sv˘ch povinností. Proti
uchování tûchto záznamÛ mÛÏete vznést námitku
a Ïádat jejich v˘maz. 

Pro úãely plnûní povinnosti dle zákona o elek-
tronick˘ch komunikacích budou provozovatelem
sluÏby po dobu 6 mûsícÛ uchovávány také pro-
vozní a lokalizaãní údaje o zprávách zaslan˘ch
na Va‰e telefonní ãíslo. 

Máte právo poÏadovat poskytnutí informací, kte-
ré jsou o Vás zpracovávány v rámci sluÏby, a po-
Ïadovat jejich opravu v pfiípadû nepfiesnosti ãi je-
jich pfienos. Proti zpracování mÛÏete podat stíÏnost
u Úfiadu pro ochranu osobních údajÛ. 

Ohlednû zpracování osobních údajÛ v rámci
sluÏby a uplatnûní Va‰ích práv mÛÏete kontaktovat
Obecní úfiad Pfiezletice prostfiednictvím e-mailu
obec@prezletice.cz. Ohlednû uchování provozních
a lokalizaãních údajÛ mÛÏete kontaktovat provozo-
vatele sluÏby, spoleãnost KONZULTA Brno, a.s.,
info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.

VáÏení obãané, 
v rámci podpory informovanosti
občanů o věcech veřejných by-
chom Vás rádi informovali
o nadstandardní službě, která
umožňuje přihlášeným uživa-
telům se nechat informovat
pomocí krátkých textových
zpráv (SMS) o dění v obci. 

SMS InfoKanál obce Pfiezletice
INFORMOVAN¯ SOUHLAS 

Kvûtinové workshopy v Pfiezleticích

� Velikonoční workshop 21. 3. a 28. 3. 2018

� Květinový
workshop 7. 2. 2018



V pondûlí 30. dubna probûhlo v areálu
technick˘ch sluÏeb tradiãní pálení ãaro-
dûjnic. Zatímco v Praze Magistrát na zá-
kladû v˘strahy âMHÚ zakázal ve‰keré
rozdûlávání ohÀÛ, takÏe hranice zÛstaly

stát, PfiezleÈáci se o zábavu nemuseli bát.
OheÀ byl pod dohledem místního sdruÏe-
ní hasiãÛ bez problému zapálen a v‰echno
‰lo bez problému. 

O obãerstvení se starala v areálu Hos-

poda na námûstí, pfied areálem
O. S. PfiezleÈáci, kdy u v˘ãepu obs-

luhoval pan starosta, pan Macourek
a dal‰í ãlenové spolku. Toãili kácovské pi-
vo a podávali domácí pikantní gulá‰.
K poslechu i k tanci hrála skupina Star˘
‰ediv˘ psi.  ProtoÏe se poãasí umoudfiilo
uÏ odpoledne, skonãila celá akce aÏ v brz-
k˘ch ranních hodinách.
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Pfied pûti lety byla rekonstruována ãásti ulice Ka‰tanové, tedy její silniãní ko-
munikace. V rámci projektu se jiÏ poãítalo s rekonstrukcí kompletní, tedy vãetnû
chodníkÛ a zelenû. K tûm bohuÏel ve své dobû z dÛvodÛ finanãních, ãi moÏná ji-
n˘ch nedo‰lo. Tato ãást obce patfií k té nejvíce reprezentativní a tak je tfieba ten-
to stav narovnat. Vloni jsme dospûli k rozhodnutí doplnit chystanou rekonstrukci
chodníkÛ o soustavu pûti podzemních kontejnerÛ na tfiídûn˘ odpad pro plast, pa-
pír, sklo, nápojové kartony a drobné kovy. Kontejnery mají velkoobjemové nádr-
Ïe umístûné pod zem, na vrch pak vystupují pouze stojany s vhozy. Jejich veli-
kost je z bezpeãnostních dÛvodÛ omezena. Tento systém tfiídûní vyÏaduje sice vût-
‰í disciplínu uÏivatelÛ, na druhou stranu je pfii správném pouÏívání vyváÏen pfií-
jemn˘m prostfiedím bez ru‰iv˘ch zápachÛ a rozlétávání odpadÛ z pootevfien˘ch
popelnic. Nyní máme potfiebná povolení vyfiízena a zaãneme soutûÏit dodavatele
stavby jak chodníkÛ, tak kontejnerÛ.

Po dokonãení stavby bude celá lokalita ucelena, vãetnû parkovacích míst
pfied zahradou matefiské ‰koly. Momentálnû není vypsán vhodn˘ dotaãní ti-
tul, ze kterého by bylo moÏné akci spolufinancovat. Obecnû jsou totiÏ místní
komunikace a chodníky problémem z pohledu dotaãní politiky státu. Je tedy
pravdûpodobné, Ïe obec dokonãí rekonstrukci v Ka‰tanové z vlastních zdro-
jÛ. O následn˘ch krocích budeme informovat. Mac

Projekt sportovi‰tû
a vefiejného centra

JiÏ dfiíve jsem Vás informoval o jednáních mezi
obcí a spolkem Sokol Pfiezletice o pfievodu pozem-
kÛ sportovi‰tû u rybníka na obec. Tato jednání
vedla ke zdárnému konci a tak k pfievodu za vzá-
jemnû v˘hodn˘ch podmínek do‰lo. Nyní je i do bu-
doucna zaji‰tûno umístûní sportovi‰tû ãi jiné spole-
ãenské stavby na pÛvodním místû v Pfiezleticích
a obci se otevfiela moÏnost ãerpání v˘znamn˘ch do-
tací. Souãástí dohod se Sokolem bylo vytvofiení
pracovního t˘mu sloÏeného ze zástupcÛ obce a zá-
stupcÛ Sokola. Spoleãnû jsme vytvofiili zadání na
vytvofiení architektonické studie lokality a vypsali
drobnou architektonickou soutûÏ, do které se pfii-
hlásily tfii firmy. Vybrán byl projektant Ing. Arch.
Pavel Kopeck˘ z atelieru Formace, jehoÏ pojetí by-
lo nejkomplexnûj‰í a dle názoru komise i nejzdafii-
lej‰í. Nyní je dokonãena první fáze studie, zahrnu-
jící dvû multifunkãní hfii‰tû, vefiejnou relaxaãní ãást
s ohni‰tûm, zázemí hfii‰tû s kavárnou, dûtské hfii‰tû
s multifunkãní herní lodí, rybník s koupací ãástí,
zahradní úpravy, úpravu b˘valé hasiãárny a dal‰í
dílãí ãásti. Podstatnou ãástí je nutné propojení stá-
vající dopravní infrastruktury, jejíÏ rekonstrukce
je jiÏ projektována projekãní kanceláfií vysoutûÏe-
nou Stfiedoãesk˘m krajem.  Ve spolupráci se Soko-
lem Pfiezletice jsme studii sportovi‰tû pfiipomínko-
vali a dali pokyn k zapracování drobn˘ch úprav
a doplnûní. Zejména se jedná o druh povrchu hfii‰-
tû, herní prvky, prostor ohni‰tû.

Bûhem pár dní  bude studie dokonãena a pfii-
praven rozpoãtov˘ odhad. Na jeho základû dojde
k soutûÏi na stavebního projektanta.

Realizace potrvá nûkolik let v návaznosti na po-
stupné získávání dotací. V prvé fázi pÛjde o revita-
lizaci rybníka, kde jiÏ patfiiãná povolení máme. Do-
tace má b˘t vypsána na podzim leto‰ního roku. Po-
kud se tak stane, dojde k revitalizaci rybníka
v pfií‰tím roce. Mac

Na‰e ‰kolka má v souãasnosti dva pavilony
- pavilon A v Ka‰tanové ulici a pavilon
B v ulici Pod Hfiebenem. Dohromady jsou
v celé ‰kolce ãtyfii tfiídy – Hvûzdiãky, Sluníã-
ka, Kapiãky a Vloãky, coÏ ãiní 98 dûtí a 15 za-
mûstnancÛ. Vedle kaÏdodenního plnûní ‰kolní-
ho vzdûlávacího plánu je pro dûti kaÏd˘ mûsíc
pfiipravena celá fiada zajímav˘ch akcí, z nichÏ
nûkteré si uÏívají spoleãnû se sv˘mi rodiãi.

Pojìme se trochu ohlédnout za tím, co v‰ech-
no jsme spoleãnû s dûtmi zaÏili a co nás ãeká je‰-
tû pfied tím, neÏ odejdeme na prázdniny: 

·kolní rok jsme zahájili slavnostní imatri-
kulací novû pfiijat˘ch dûtí, pfii které nechybû-
la prohlídka nového pavilonu a bohat˘ raut.
V podzimních mûsících jsme uvítali kouzelní-
ka Navarra, zhlédli divadelní pfiedstavení di-
vadla Glans - Tfii v˘lety do pohádek a pohád-
ku Cesta do d˘Àového království divadla Pri-
ma den. Star‰í dûti nav‰tívily Botanickou za-
hradu hlavního mûsta Praha v Tróji, kde si
uÏily v˘stavu d˘ní i náv‰tûvu tropického skle-
níku Fata Morgana, a s Mariánem Holokrkem
si spoleãnû zazpívaly za doprovodu netradiã-
ních hudebních nástrojÛ.

Advent se nesl v duchu setkávání. Probûh-
ly vánoãní workshopy s dûtmi a rodiãi, vá-
noãní stromeãek jsme letos prvnû rozsvûceli
venku za zpûvu koled „velkého pûveckého tû-
lesa “, které tvofiily v‰echny dûti, nav‰tívil nás
také Mikulá‰ a v‰e to vyvrcholilo nadílkou
pod stromeãkem v jednotliv˘ch tfiídách, kdy
díky velké ‰tûdrosti rodiãÛ jiÏ na JeÏí‰ka
mnoho práce nezbylo. Za to jim patfií velké
podûkování.

Nov˘ kalendáfiní rok jsme odstartovali ná-
v‰tûvou 1. tfiídy Základní svazkové ‰koly Pfie-
zletice, Podolanka, Jen‰tejn, kde si budoucí

prvÀáãci pod vedením paní uãitelky a skuteã-
n˘ch prvÀáãkÛ vyzkou‰eli, jak to ve ‰kole
chodí. Poslední lednov˘ den jsme nav‰tívili
divadelní pfiedstavení divadla Prima den –
âervená Karkulka aneb My se vlka nebojíme!

V únoru probûhly v areálu na‰í zahrady jiÏ
IV. Zimní sportovní hry, nav‰tívili nás zá-
chranáfii se sanitkou a na konci února jsme si
zafiádili na karnevalu.

V bfieznu jsme pfiivítali asistenãního psa
a dozvûdûli se ty nejdÛleÏitûj‰í vûci o caniste-
rapii. Dal‰í spoleãnou akcí byl velikonoãní
workshop pro dûti a rodiãe. V tomto mûsíci
také probûhla pfiedná‰ka pro rodiãe, s dûtskou
psycholoÏkou Mgr. Katefiinou Kopeãnou
„Máme doma pfied‰koláka“, která se vûnova-
la problematice ‰kolní zralosti.

Duben se nesl v duchu mûsíce bezpeãnosti
a tak se v na‰í ‰kolce objevil profesionální ha-
siã a na zahradû nám na cel˘ den vyrostlo do-
pravní hfii‰tû. Opût jsme pfiivítali dûtskou psy-
choloÏku Mgr. Kopeãnou, tentokrát s pfied-
ná‰kou „Jak komunikovat s dûtmi“, která se
vûnovala v˘znamu správné komunikace, a to
nejen v rámci vzdûlávacího procesu. Také
jsme si udûlali vycházku do Ctûnic a na zám-

ku si nenechali ujít interaktivní v˘sta-
vu Trnkova zahrada 2. Poslední dub-
nov˘ t˘den byl ve znamení barev a vy-
vrcholil ãern˘m pátkem, pfii kterém
jsme si ãarodûjnicky zafiádili.

V kvûtnu nás ãeká náv‰tûva diva-
délka Hraãka a jeho pfiedstavení „Do-
mek pln˘ pohádek“, pfiipravujeme pik-
nik v trávû pro prvÀáãky ze svazkové
‰koly, aby mohli zavzpomínat, jaké to
bylo, kdyÏ byli Ïáãky – pfied‰koláãky
a poslední kvûtnov˘ den oslavíme svá-
tek dûtí sportem. Uspofiádáme jiÏ IV.
Letní sportovní hry a tentokrát své síly
zmûfií dûti spoleãnû se sv˘mi rodiãi.

Ani na konci ‰kolního roku na ro-
diãe nezapomeneme s pfiedná‰kami.
Ing. Mgr. Marie Nováková bude mít
pfiedná‰ku na téma „Zvládnu to sám“,

zab˘vající se problematikou nesamostatnos-
ti a závislosti dûtí na rodiãích. Poslední
pfiedná‰ku v tomto ‰kolním roce povede pro-
fesionální záchranáfi a bude se vûnovat
správnému a vãasnému poskytnutí 1. pomo-
ci nejen u mal˘ch dûtí.

Mûsíc ãerven je samozfiejmû vÏdy ve zna-
mení v˘letÛ. Mlad‰í dûti nav‰tíví ZOO
Chleby a stáje ve Ctûnicích, kde se povozí
na konících. Ti star‰í nav‰tíví hrad Bezdûz,
svezou se parníkem po Máchovû jezefie
a nahlédnou do tajÛ alchymie v alchymistic-
kém muzeu v Praze.

Finální akcí pak budou vystoupení dûtí pro
rodiãe a slavnostní rozlouãení s pfied‰koláky,
ktefií si na rozlouãenou uÏijí ‰kolky i pfies noc.

Dal‰í ‰kolní rok spûje ke konci a v‰em, kte-
fií se zaslouÏili o to, aby dûti byly spokojené,
patfií velké podûkování. Zfiizovateli dûkujeme
za velmi vstfiícn˘ pfiístup a podporu, rodiãÛm
za vynikající spolupráci a sponzorskou pomoc
a zamûstnancÛm matefiské ‰koly za jejich sna-
hu, nasazení a pfiedev‰ím lásku k dûtem, bez
které se jejich práce neobejde.

MICHAELA SPùVÁâKOVÁ,
fieditelka M·

Podzemní kontejnery
na tfiídûn˘ odpad a dokonãení
chodníkÛ v ulici Ka‰tanové

Uteklo víc jak sedm měsíců,
co se otevřely brány naší
školky, a začal školní rok, ve
kterém se rozrostla o nový
krásný pavilon, o dalších 48
dětí a o 9 zaměstnanců.

Dal‰í ‰kolní rok v na‰í matefiské ‰kole...

âarodûjnice 2018
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Obecní úfiad Pfiezletice
VeleÀská 48, 250 73 Pfiezletice

tel.: 286 852 133

JEDNORÁZOVÉ SVOZY
kompostového odpadu – tráva, listí, plevel,

ostříhané květiny, vč. větviček do průměru cca 1 cm
do kontejneru přistaveného v určený den a hodinu

na vybraných stanovištích:

1. st. ul. Vinofiská - ul. Pod hájem 8.00 - 8.30 hod.
2. st. ul. Cukrovarská - ul. V podskalí 9.00 - 9.30 hod.
3. st. ul. Ctûnická - ul. Topolová 10.00 - 10.30 hod.
4. st. Horní náves u zast. MHD 11.00 - 11.30 hod.
5. st. ul. Na váze - ul. Zahradní 12.00 - 12.30 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Kontejner je POUZE na KOMPOSTOVATELNÝ ODPAD!!!
Větve nebudou obsluhou přijímány vůbec a větvičky do
1cm v průměru jen rozstříhané na drobné části, aby mo-
hl být kontejner zcela zaplněn. 

Termíny svozu odpadu
SOBOTA - každých 14 dní!

28. dubna
12. a 26. kvûtna

9. a 23. ãervna
7. a 21. ãervence

4. a 18. srpna
1., 15. a 29. záfií

13. a 27. fiíjna
10. a 24. listopad

Obnova historické aleje do Ctûnic

V minulosti b˘valy aleje velmi ãasto vysazovány na pfiíkaz ‰lechty re-
spektive z popudu majitelÛ jednotliv˘ch panství. V˘sadba alejí byla pro-
vádûna pro vytvofiení souvislého stínu, kter˘ pak zvy‰o-val pochodovou
aktivitu vojsk i taÏnou sílu zvífiat. Aleje jsou zfiejm˘m prvkem i v zimním
období, kdy byla samotná cesta zavátá a ukazovaly tak trasu i v zimním
období. Mimo jiné jsou aleje v˘znamn˘m orientaãním prvkem v krajinû. 

V˘znamn˘ rozvoj alejí v âR nastal v období baroka, pfii bu-dování no-
v˘ch, tzv. císafisk˘ch silnic, nafiízením Marie Terezie z roku 1752, kter˘m
se ukládá povinnost sázet stromy podél v‰ech nov˘ch silnic. Dne‰ní stav
mnoha tûchto alejí je neuspokojiv˘ pfiedev‰ím z památkáfiského hlediska
a z hlediska bezpeãnosti jako v˘sledek jejich nedostateãné údrÏby a péãe.
Nedostatek péãe a úpadek alejí je znát bûhem 1. a 2. svûtové války
a v druhé polovinû minulého století. Jen zfiídka do‰lo k jejich obnovû.

Alej hru‰ní z Pfiezletic do Ctûnic také nebyla v pfiíli‰ dobré kondici.
Stromy byly v˘raznû prokáceny a byly témûfi v˘hradnû pouze na jed-
né stranû. Pro radost i pro uÏitek byla tedy dne 14. dubna 2018 uspo-
fiádána jakási spoleãná brigáda na zasazení nov˘ch stromÛ. Obec ve
spolupráci se zahradníky nám celkovou námahu ale dost usnadnila.
V 10.00 hodin, kdy byl sraz, byly po celé délce jiÏ v pravideln˘ch ro-
zestupech vykopány jámy, pfiipraveny stromy i jejich opora. Tûm, kdo
nevládli lopatou, to páni odborníci i pomohli zaházet. Brigádníci se na-
víc dostavili v hojném poãtu – pfiipraven˘ch hru‰ní bylo 60 a dorazilo
50 rodin, tedy okolo 100 dospûl˘ch a 80 dûtí. 

Po úspû‰ném zakopání stromÛ jsme se v‰ichni se‰li v poetickém pro-
stfiedí hospÛdky U JednoroÏce. Na kopáãe zde ãekaly bufity k opeãení,
hru‰kové koláãky k zakousnutí a hru‰kovice pro radost. Navíc bylo krás-
né poãasí, tak mû nenapadá lep‰í zpÛsob, jak se sousedy strávit sobotu. 

Alej neboli stromořadí je označení pro řadové vý-
sadby stromů v zahradní architektuře jako prvek
sadovnické tvorby. Jde o skupiny stromů vysazené
v linii, obvykle v pravidelných rozestupech. Zpravi-
dla jde o doprovodný prvek vodních toků, hranic
pozemků, anebo dopravních komunikací. V Če-
chách a na Moravě velmi starou tradici, která je
na území ČR doložena již v době vlády Karla IV. 


