
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo :          2 
 Datum : 13.03.2012 
 
 
  

  Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 13.3.2012 
 Program:      

1.  Žádost o dotaci z programu obnovy venkova 2009 
2. Dodatek č.2 k Rámcové smlouvě o spolupráci ze dne 11.6.2008 
3. Pověření Ing.Kopáčové, aktualizace podp.vzoru 
4. Projednání nabídky firmy Galileo Corporation s.r.o. 
5. Záměr pronájmu části budovy čp.48 – restaurace,obchod 
6. Smlouva o dílo – MŠ 
7. Dodávky vybavení pro MŠ (gastro, výpočetní technika) 
8. Nájemní smlouva – pronájem části budovy čp.48 (část “obchod”) 
9. Nájemní smlouva – pronájem části budovy čp.48 (část “restaurace”) 
10. Žádost o dotaci – odvodnění ul.Zahradní a Na Váze (SFROM) 
11. Projednání cenové nabídky Pro-Consult s.r.o. (Přezletice-průtah obcí) 
12. Návrh rozpočtu pro r.2012 
13. Změna dopravního značení na křižovatce ul.Veleňská x  Čakovická x Na Kocandě 
14. Různé – instalace dopravní značky B4 
15. Doplnění zápisu z jednání ZO Přezletice z 9.2.2012 
16. Schválení inventur 
17. Závěrečný účet r.2011 
18. Příprava výběrového řízení na zhotovitele MŠ Přezletice 
19. Příspěvek – sport.spolku střelců 
20. Příspěvek fotbalistům 
21. Záměr pronajmout část poz.90/14 
22. Návrh zadání lokality “B” 
23. Dodatek č.1 (Kontyka Development) 
24. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-6011988/01 ČEZ Distribuce , a.s. 
25. Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč – 12/2011 
26. Různé, diskuse 

 
Přítomni: Ing.Veronika Vrecionová, Ing. Ludmila Červínová, pí. Olga Hanzlíková, Ing. Táňa 
Panýrová, Petra Kopáčová DiS, Ing. Milan Dvořák 
Omluveni:  Ing. Neumann  
Hosté 
 
Starostka obce konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina a zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  
 
Navržení členové návrhové komise:  Ing.Červínová, pí. Hanzlíková 
 
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. L. Kopáčová 
 
Jmenování ověřovatele zápisu:  Ing.Táňa Panýrová 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
 



Jmenování členů návrhové komise: navrženy  Ing. Červínová, pí. Hanzlíková 
 Hlasování: pro: 6  proti. 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování zapisovatele. navržena ing. L. Kopáčová 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Starostka obce požádala ZO o vypuštění bodu  7  a bodu 13 z programu. Důvod: oba body 
jsou pro projednávání (znovuprojednávání) bezpředmětné, neboť byly pouze pro informaci/ 
na vědomí a nebylo o nich hlasováno.  
Hlasování o navrženém programu a jeho změnách: 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Usnesení: ZO souhlasí s navrženou změnou programu. Body budou adekvátně přečíslovány. 
 
Starostka obce zahájila zasedání ZO v  18,10 hod. 
 
Starostka obce    
Informace k bodům 1 – 14: 
Vzhledem k tomu, že se tyto body projednávaly a následná usnesení přijímala na 
mimořádných zasedáních ZO, mohlo by dojít ke zpochybnění principu veřejnosti, a proto jsou 
všechna usnesení bez jakékoliv změny předložena znovu ke schválení na veřejném zasedání 
ZO. Na základě doporučení právního zástupce obce je potřeba nejprve hlasovat o zrušení 
původního usnesení a následně hlasovat o přijetí usnesení nového ve stejném znění, pouze 
s dnešním datem. 
 
 
Bod 1. Žádost o dotaci z programu obnovy venkova 2009 
Návrh usnesení: 
Zrušení usnesení z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 20.11.2008 ve znění: “ZO 
Přezletice schválilo podání žádosti o dotaci z POV ve výši 200.000,-Kč na opravu 
dešťové kanalizace v ulici Zahradní.¨ 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: Usnesení ZO z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 20.11.2008 se ruší. 
 
Návrh usnesení: 
Schválení podání žádosti o dotaci z POV ve výši 200.000,-Kč na opravu dešťové 
kanalizace v ulici Zahradní. 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO Přezletice schválilo podání žádosti o dotaci z POV ve výši 200.000,-Kč na 
opravu dešťové kanalizace v ulici Zahradní. 
 
Bod 2. Dodatek č.2 k Rámcové smlouvě o spolupráci ze dne 11.6.2008 
Návrh usnesení: 
Zrušení usnesení z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 20.11.2008 ve znění: “ZO 
pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o spolupráci ze dne 
11.6.2008 a Smlouvy o převzetí povinností ze smlouvy s firmou BENUGA s.r.o. a 
s firmou Pragis, a.s. (viz přílohy č. 1 a 2)”. 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení :  Usnesení ZO z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 20.11.2008 se ruší. 
 
Návrh usnesení: 



Pověření starostky obce podpisem Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o spolupráci ze dne 
11.6.2008 a Smlouvy o převzetí povinností ze smlouvy s firmou BENUGA s.r.o. a 
s firmou Pragis, a.s. (viz přílohy č. 1 a 2). 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce podpisem Dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o 
spolupráci ze dne 11.6.2008 a Smlouvy o převzetí povinností ze smlouvy s firmou 
BENUGA s.r.o. a s firmou Pragis, a.s. 
 
Bod 3. Pověření Ing.Kopáčové, aktualizace podp.vzoru 
Návrh usnesení: 
Zrušení usnesení z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 24.2.2009 ve znění: “ZO 
bere na vědomí pověření ing. Ladislavy Kopáčové a souhlasí s provedením aktualizace 
podpisového vzoru u České spořitelny, a.s.” 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  Usnesení ZO z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 24.2.2009 se ruší. 
 
Návrh usnesení: 
ZO bere na vědomí pověření ing. Ladislavy Kopáčové a souhlasí s provedením 
aktualizace podpisového vzoru u České spořitelny, a.s. 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO bere na vědomí pověření ing. Ladislavy Kopáčové a souhlasí s provedením 
aktualizace podpisového vzoru u České spořitelny, a.s. 
 
Bod 4. Projednání nabídky firmy Galileo Corporation s.r.o. 
Návrh usnesení: 
Zrušení usnesení z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.3.2009 ve znění: “ZO 
pověřuje místostarostu obce objednáním dodávky CZECH POINTu na klíč, včetně 
získání dotace prostřednictvím firmy Galileo Corporation s.r.o., dále schvaluje 
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Typový projekt-
CzechPOINT – kontaktní místo“.  
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: Usnesení ZO z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.3.2009 se ruší. 
 
Návrh usnesení: 
Pověření místostarosty obce objednáním dodávky CZECH POINTu na klíč, včetně 
získání dotace prostřednictvím firmy Galileo Corporation s.r.o., dále schvaluje 
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Typový projekt-
CzechPOINT – kontaktní místo“  

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje místostarostu obce objednáním dodávky CZECH POINTu na 
klíč, včetně získání dotace prostřednictvím firmy Galileo Corporation s.r.o., dále 
schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Typový 
projekt-CzechPOINT – kontaktní místo. 
 
Bod 5. Záměr pronájmu části budovy čp.48 – restaurace,obchod 
Návrh usnesení: 
Zrušení usnesení z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.8.2011 ve znění: “ZO 
souhlasí se záměrem pronájmu části budovy č.p. 48 – restaurace a obchod vč. zázemí – a 
pověřuje starostku obce k vyvěšení záměru pronájmu na úřední desku. ZO pověřuje 
starostku a místostarostku obce k jednání se zájemci o pronájem a k přípravě nájemní 
smlouvy, která bude projednána na následném zasedání ZO”. 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 



Usnesení: Usnesení ZO z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.8.2011 se ruší. 
 
 
Návrh usnesení: 
Souhlas ZO se záměrem pronájmu části budovy č.p. 48 – restaurace a obchod vč. zázemí 
– a pověřuje starostku obce k vyvěšení záměru pronájmu na úřední desku. ZO pověřuje 
starostku a místostarostku obce k jednání se zájemci o pronájem a k přípravě nájemní 
smlouvy, která bude projednána na následném zasedání ZO.  

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí se záměrem pronájmu části budovy č.p. 48 – restaurace a obchod 
vč. zázemí – a pověřuje starostku obce k vyvěšení záměru pronájmu na úřední desku. 
ZO pověřuje starostku a místostarostku obce k jednání se zájemci o pronájem a 
k přípravě nájemní smlouvy, která bude projednána na následném zasedání ZO. 
 
Bod 6. Smlouva o dílo – MŠ 
Návrh usnesení: 
Zrušení usnesení z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.8.2011 ve znění: ZO 
souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s firmou Woodface s.r.o. a pověřuje starostku obce 
k podpisu této smlouvy. 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: Usnesení ZO z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 25.8.2011 se ruší. 
 
Návrh usnesení: 
Souhlas ZO s podpisem Smlouvy o dílo s firmou Woodface s.r.o. a pověření starostky 
obce k podpisu této smlouvy.  

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo s firmou Woodface s.r.o. a pověřuje 
starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
Bod 7. Nájemní smlouva – pronájem části budovy čp.48 (část “obchod”) 
Návrh usnesení: 
Zrušení usnesení z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.10.2011 ve znění: “ZO 
akceptuje doporučení pracovní komise a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy s p. 
Pavlem Milotou. ZO pověřuje starostku obce k podpisu Nájemní smlouvy.” 
 Hlasování: pro:  6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: Usnesení ZO z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.10.2011 se ruší. 
 
Návrh usnesení: 
Akceptování doporučení pracovní komise a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy                 
s p. Pavlem Milotou. Pověření starostky obce k podpisu Nájemní smlouvy. (příloha č. 1) 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO akceptuje doporučení pracovní komise a souhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy s p. Pavlem Milotou. ZO pověřuje starostku obce k podpisu Nájemní smlouvy 
 
Bod 8. Nájemní smlouva – pronájem části budovy čp.48 (část “restaurace”) 
Návrh usnesení: 
Zrušení usnesení z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.10.2011 ve znění: “ZO 
akceptuje doporučení pracovní komise a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy                     
s p. Peterem Podrackým. ZO pověřuje starostku obce k podpisu Nájemní smlouvy.  
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: Usnesení ZO z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.10.2011 se ruší. 
 
Návrh usnesení: 



Akceptování doporučení pracovní komise a souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy                
s p. Peterem Podrackým. Pověření starostky obce k podpisu Nájemní smlouvy.  

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO akceptuje doporučení pracovní komise a souhlasí s uzavřením nájemní 
smlouvy s p. Peterem Podrackým. ZO pověřuje starostku obce k podpisu Nájemní 
smlouvy.  
 
Bod 9. Žádost o dotaci – odvodnění ul.Zahradní a Na Váze (SFROM) 
Návrh usnesení: 
Zrušení usnesení z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.10.2011 ve znění: “ZO 
souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst „Velké 
projekty“ ve výši 3.274.951,- Kč na odvodnění komunikace v ulicic Zahradní a Na 
Váze.” 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: Usnesení ZO z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.10.2011 se ruší. 
 
Návrh usnesení: 
Souhlas s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst „Velké 
projekty“ ve výši 3.274.951,- Kč na odvodnění komunikace v ulicic Zahradní a Na Váze. 
(příloha č. 3). 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu rozvoje obcí 
a měst „Velké projekty“ ve výši 3.274.951,- Kč na odvodnění komunikace v ulicic 
Zahradní a Na Váze.  
 
Bod 10. Projednání cenové nabídky Pro-Consult s.r.o. (Přezletice-průtah obcí) 
Návrh usnesení: 
Zrušení usnesení z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.10.2011 ve znění: “ZO 
souhlasí s předloženou cenovou nabídkou a pověřuje starostku obce k potvrzení 
objednávky a úhradě souvisejících nákladů.” 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: Usnesení ZO z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.10.2011 se ruší. 
 
Návrh usnesení: 
Souhlas ZO s předloženou cenovou nabídkou a pověření starostky obce k potvrzení 
objednávky a úhradě souvisejících nákladů. 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s předloženou cenovou nabídkou a pověřuje starostku obce 
k potvrzení objednávky a úhradě souvisejících nákladů.  
 
Bod 11. Návrh rozpočtu pro r.2012 
Návrh usnesení: 
Zrušení usnesení z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.10.2011 ve znění: “ZO 
pověřuje starostku obce k přípravě návrhu rozpočtu pro r. 2012 a k jeho vyvěšení na 
úřední desku obce.  

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: Usnesení ZO z mimořádného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.10.2011 se ruší. 
 
Návrh usnesení: 
Pověření starostky obce k přípravě návrhu rozpočtu pro r. 2012 a k jeho vyvěšení na 
úřední desku obce.  

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 



Usnesení: ZO pověřuje starostku obce k přípravě návrhu rozpočtu pro r. 2012 a k jeho 
vyvěšení na úřední desku obce.   
 
Bod 12.  Doplnění zápisu z jednání ZO Přezletice z 9.2.2012 
Návrh usnesení: 
Schválení doplnění bodu zápisu o usnesení o kolaudaci budovy jako technické budovy 
obce. Vysvětlení – ačkoliv tato problematika spadá výhradně do kompetence stavebního 
úřadu a tudíž hlasování o tom, jak bude jakákoliv budova v obci zkolaudována nepatří do 
kompetencí zastupitelstva, došlo k opomenutí zaznamenání usnesení o hlasování do zápisu z 
veřejného zasedání ZO ze dne 9.2.2012. 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s doplněním bodu zápisu ze dne 9.2.2012. 
 
Návrh usnesení: 
Starostka navrhla zkolaudovat budovu, která doposud nebyla zkolaudována,  jako technickou 
budovu obce. 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schválilo zkolaudovat budovu jako technickou budovu obce. 
 
Bod 13. Schválení inventur 
Ing. Kopáčová informovala ZO o proběhlých inventurách majetku a účetnictví obce. 
Inventury proběhly v únoru 2012 (stav k 31.12.2011). Kontrolován byl skutečný stav (fyzická 
inventura), porovnáván byl s účetními záznamy a dalšími evidencemi. V průběhu fyzické 
inventury majetku bylo prověřeno jeho uložení, fyzické opotřebení a posouzení technického 
stavu. Některý drobný majetek byl navržen k vyřazení. Při porovnání skutečně zjištěného 
stavu majetku s údaji dle účetní a doplňkové evidence nebyl zjištěn inventarizační rozdíl.  
 
Návrh usnesení: ZO bere závěry inventarizační komise na vědomí a souhlasí s předloženými 
návrhy na vyřazení majetku. ZO pověřuje Ing. Červínovou a správce obce k zabezpečení 
fyzické likvidace vyřazovaného majetku. ZO pověřuje účetní obce k provedení navržených 
změn a úprav.  

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO bere závěry inventarizační komise na vědomí a souhlasí s předloženými návrhy 
na vyřazení majetku. ZO pověřuje Ing. Červínovou a správce obce k zabezpečení fyzické 
likvidace vyřazovaného majetku. ZO pověřuje účetní obce k provedení navržených změn a 
úprav.  
 
Bod 14. Závěrečný účet r.2011 (příloha č.1) 
Starostka obce seznámila ZO se závěry kontroly plnění hospodaření obce za r. 2011. Kontrola 
proběhla 20.2.2012 s následujícím závěrem: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají 
závažnost nedostatků uvedených po písmenem c): (§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 
Sb.) 

• Nepředložení požadovaných dokumenů a písemností k závěrečnému přezkoumání – 
směrnice k časovému rozlišení nákladů, oběhu účetních dokladů. 

• Územní celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro 
členění syntetických účtů majetek zatížený věcným břemenem. 

Kontrolní zpráva je nedílnou součástí závěrečného účtu. Další nedílnou součástí závěrečného 
účtu je závěrečný účet zřízené příspěvkové organizace „Mateřská škola Přezletice“.  
ZO projednalo v této souvislosti návrh na schválení hospodářského výsledku MŠ Přezletice za 
r. 2011 a návrh na rozdělení zisku za r. 2011.  



Návrh usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace “Mateřská škola 
Přezletice” a souhlasí s rozdělením zisku dle návrhu. ZO schvaluje Závěrečný účet obce 
Přezletice za r. 2011 v jeho plném rozsahu. ZO ukládá účetní obce napravit uvedené chyby a 
nedostatky, a to ve spolupráci se zaměstnanci OÚ. Termín: směrnice k časovému rozlišení 
nákladů a směrnice oběhu účetních dokladů bude předložena ke schválení ZO nejpozději do 
31.5.2012. Analytické účty pro majetek zatížený věcným břemenem budou vytvořeny 
nejpozději do 30.6.2012.  

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace “Mateřská škola 
Přezletice” a souhlasí s rozdělením zisku dle návrhu. ZO schvaluje Závěrečný účet obce 
Přezletice za r. 2011 v jeho plném rozsahu. ZO ukládá účetní obce napravit uvedené chyby a 
nedostatky, a to ve spolupráci se zaměstnanci OÚ. Termín: směrnice k časovému rozlišení 
nákladů a směrnice oběhu účetních dokladů bude předložena ke schválení ZO nejpozději do 
31.5.2012. Analytické účty pro majetek zatížený věcným břemenem budou vytvořeny 
nejpozději do 30.6.2012. Termíny jsou stanoveny s ohledem na návaznost oprav v účetním 
programu.  
 
Bod 15. Příprava výběrového řízení na zhotovitele MŠ Přezletice 
Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO se situací s MŠ Přezletice. Vzhledem 
k okolnostem, kdy  je prioritou zahájit školní rok 2013/14 již v prostorách vlastní MŠ, je 
potřeba co nejdříve vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele MŠ. 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce přípravou výběrového řízení. 
 
Bod 16. Příspěvek – sport.spolku střelců 
Návrh usnesení: Místostarostka obce navrhla ZO projednat příspěvky sportovnímu spolku 
střelců.  Tyto příspěvky byly obcí v minulosti vždy bez problémů poskytovány, střelecký 
oddíl má stabilně velmi dobré výsledky a obec velmi dobře reprezentuje. Navržená výše 
příspěvku pro r. 2012 je 20 000,- Kč.  

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím příspěvků pro střelecký oddíl, a to v navržené výši.  
 
Bod 17. Příspěvek fotbalistům (příloha č.2) 
Návrh usnesení: Místostarostka obce informovala ZO o žádosti fotbalového týmu 
PŘEZLETICE SG (Hanspaulka) o příspěvek na startovné pro jarní část „veteránské“ ligy. 
Příspěvek je ve výši 4.800,- Kč. V rámci podpory spolků v obci místostarostka navrhla ZO 
uvedený příspěvek poskytnout. 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku na startovné pro jarní část „veteránské“ 
hanspaulské ligy pro tým PŘEZLETICE SG ve výši  4.800,- Kč. 
 
Bod 18. Záměr pronajmout část poz.90/14 
Návrh usnesení: Obec má zájem pronajmout část pozemku 90/14 v k.ú. Přezletice. Vzhledem 
k původním ústním dohodám je potřeba dořešit právně otázku užívání části obecního 
pozemku pozemku 90/14 v k.ú. Přezletice – ulice Pod Hájem majitelem sousední nemovitosti. 
Místostarostka obce navrhuje vyvěsit záměr pronajmout část pozemku 90/14. 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí se záměrem pronajmout část pozemku parc. č. 90/14 v k.ú. Přezletice 
a pověřuje starostku obce k zabezpečení řádného vyvěšení záměru na úřední desku obce. 
Obec si vyhradí právo pozemek nepronajmout. 
 
Bod 19. Návrh zadání studie lokality “B” (příloha č.3) 



Návrh usnesení:  Projednat zadání Územní studie lokality B "Bílá vrátka – Panská pole" 
z hlediska obsahu, rozsahu, cíle a účelu a doporučit pořizovateli zadat zpracování této studie 
podle tohoto zadání kvalifikované osobě. Náklady na zpracování studie obec nehradí.  

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: Zastupitelstvo obce projednalo zadání Územní studie lokality B "Bílá vrátka – 
Panská pole" z hlediska obsahu, rozsahu, cíle a účelu a doporučuje pořizovateli zadat 
zpracování této studie podle tohoto zadání kvalifikované osobě. Náklady na zpracování studie 
obec nehradí. 
 
Bod 20. Dodatek č.1 (Kontyka Development) (příloha č.4) 
Starostka obce předložila ZO k projednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při rozvoji 
obce, uzavřené s firmou Kontyka Development, s.r.o.. Dodatek upravuje termíny a výše 
dílčích splátek finančního plnění. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při rozvoji 
obce, uzavřené s firmou Kontyka Development, s.r.o. ZO pověřuje starostku k podpisu 
Dodatku.  

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při rozvoji obce, 
uzavřené s firmou Kontyka Development, s.r.o. ZO pověřuje starostku k podpisu Dodatku.  
 
Bod 21. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-6011988/01 ČEZ Distribuce , a.s. 
(příloha č.5) 
Starostka obce předložila ZO ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene, týkající se 
přeložky vedení nízkého napětí k pozemku parc. č. 431/84, ul. Vrbová.  Smlouva je ve 
standardním znění. ZO nevzneslo žádné připomínky k předloženému návrhu smlouvy. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6011988/01 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.  
Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
6011988/01 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.  
 
Bod 22.  Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč – 12/2011 (příloha č.6) 
Starostka obce seznámila ZO s pravidelnou zprávou OP Koleč o činnosti Obecní policie. ZO 
bere tuto informaci na vědomí. 
 
Bod 23. Různé, diskuze 

- zastupitelka obce pí. Hanzlíková (kulturní komise)  informovala o připravovaných 
kulturních a společenských akcích pro následující měsíce (čarodějnice, setkání 
seniorů, dětský den apod.) 

- dotazy vznesli hosté, diskutováno bylo mj. lepší místo pro stanoviště OP Koleč; 
možné doplnění smluv s advokátními kancelářemi (zodpovědnost za případnou 
způsobenou škodu); smlouva s VHS Benešov (vč. zdůvodnění nájemného); způsob a 
výše příspěvků na mzdy zaměstnanců školky; aktuální stav využití a kolaudace 
“hasičárny” atd. 

- jednatel SDH Přezletice informoval o termínu kácení stromů v lokalitě ul. Na Váze a 
Zahradní (prostor pro plánovanou otočku bus) 

 
 

Starostka obce ukončila zasedání ZO v 19,05 hod. 
 
Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen.  
 



 
 

  
 
 Zapsal : Ing.Ladislava Kopáčová Dne : 13.3.2012 
 
 Ověřily :  Ing.Táňa Panýrová 
       
  Ing.Veronika Vrecionová 
                                     starosta obce     
 


