
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo :          7 
 Datum :20.09.2012 
 
    

  Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 20.9.2012 
 Program:      

1. Záměr pronájmu pozemku č.255/2 k.ú. Přezletice 
2. Darovací smlouvy – sbor dobrovolných hasičů Přezletice 
3. Žádost o příspěvek  (hanspaulská liga) 
4. Různé 

 
Místostarostka obce zahájila zasedání ZO v  18,03 hod. 
 
Přítomni: Ing. Ludmila Červínová, Ing. Taťána Panýrová, Petra Kopáčová DiS, Ing. Milan 
Dvořák, pí. Olga Hanzlíková 
Omluveni:  Ing. Veronika Vrecionová, Ing. Cyril Neumann 
Hosté:   
 
Místostarostka obce konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů                          
a zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Navržení členové návrhové komise:  Ing. Panýrová, pí. O. Hanzlíková 
 
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. L. Kopáčová 
 
Jmenování ověřovatele zápisu: navržen Ing. Dvořák 
 Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování členů návrhové komise: Ing. Panýrová, pí. O. Hanzlíková 
 Hlasování: pro: 5  proti. 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování zapisovatele. navržena ing. L. Kopáčová 
 Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Hlasování o navrženém programu: 
Místostarostka obce požádala ZO o zařazení nového bodu do programu zasedání ZO, a to 
bodu o podání žádosti o dotaci z programu ROP (Reg.doprava), týkající se rekonstrukce ul. 
Kaštanová. Důvod: v dané lokalitě je plánována výstavba MŠ, rekonstrukce přístupové 
komunikace je více než vhodná.  
Návrh usnesení: ZO souhlasí se zařazením nového bodu do programu zasedání ZO (žádost o 
dotaci z programu ROP – ul. Kaštanová) s tím, že ostatní body budou adekvátně přečíslovány.  

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí se zařazením nového bodu do programu zasedání ZO (žádost o dotaci 
z programu ROP – ul. Kaštanová) s tím, že ostatní body budou adekvátně přečíslovány. 
 
Bod 1. Záměr pronájmu pozemku č.255/2 k.ú. Přezletice 
Návrhová komise předložila ZO k projednání návrh na pronájem pozemku parc.č. 255/2 v k.ú. 
Přezletice. Jedná se o pozemek, na němž je plánovaná výstavba mateřské školy. Vzhledem 
k tomu, že obec neobdržela dotaci na výstavbu MŠ, využije nabídku developera na výstavbu 



školky v jeho režii. Z tohoto důvodu je nutné, aby pozemek byl developerovi pronajat, a to za 
1,- Kč a pouze po dobu výstavby MŠ. Pozemek i nadále zůstane ve vlastnictví obce a bude 
využit dle projektu i územního plánu – tj. pouze pro výstavbu mateřské školy.  (příloha č.1) 
Návrh usnesení:  ZO pověřuje místostarostku obce k vyvěšení záměru pronajmout obecní 
pozemek parc. č. 255/2 v k.ú. Přezletice, a to v souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích.  
 Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje místostarostku obce k vyvěšení záměru pronajmout obecní pozemek 
parc. č. 255/2 v k.ú. Přezletice, a to v souladu s §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.  
 
Bod 2. Darovací smlouvy – sdružení dobrovolných hasičů Přezletice 
Návrhová komise předložila ZO 2 darovací smlouvy pro SDH Přezletice. Na minulém 
zasedání ZO bylo odsouhlaseno vyvěšení záměru darovat movité věci SDH, záměr byl řádně 
vyvěšen na úřední desce a SDH projevilo zájem dar přijmout. Po dohodě byly proto 
připraveny darovací smlouvy (z technických důvodů se jedná o 2 smlouvy: jedna pro 
automobily, druhá pro ostatní DHM).  
Návrh usnesení 2.1.: ZO pověřuje místostarostku obce podpisem Darovací smlouvy se SDH 
na autocistersnu hasičskou TATRA 805, SPZ PH-60-73 (inv.č. 1-00000098)  a vozidlo            
CAS 32 T-148, SPZ PHA 81-56.  

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 1 
Usnesení 2.1.: ZO pověřuje místostarostku obce podpisem Darovací smlouvy se SDH          
na autocistersnu hasičskou TATRA 805, SPZ PH-60-73 (inv.č. 1-00000098) a vozidlo                        
CAS 32 T-148,  SPZ PHA 81-56.  (příloha č.2,3) 
 
Návrh usnesení 2.2.: ZO pověřuje místostarostku obce podpisem Darovací smlouvy se SDH 
na následující hmotný majetek: 

- plovoučí čerpadlo PLOVČER MAX TUR, inv.č. 1-00000099, 
- ponorné čerpadlo, inv.č. 1-00000100, 
- 2 ks dýchacích přístrojů, inv.č. 1-00000089, 
- motorovou pilu PX 1.3.35 15, inv.č. 1-00000090, 
- žebřík výsuvný, inv.č. 1-00000151, a  
- jednoruční motorovou pilu HUSQUARNA, inv.č. 1-00000194. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 1 
Usnesení 2.2.: ZO pověřuje místostarostku obce podpisem Darovací smlouvy se SDH na 
následující hmotný majetek: 

- plovoučí čerpadlo PLOVČER MAX TUR, inv.č. 1-00000099, 
- ponorné čerpadlo, inv.č. 1-00000100, 
- 2 ks dýchacích přístrojů, inv.č. 1-00000089, 
- motorovou pilu PX 1.3.35 15, inv.č. 1-00000090, 
- žebřík výsuvný, inv.č. 1-00000151, a  
- jednoruční motorovou pilu HUSQUARNA, inv.č. 1-00000194. 

 
Bod 3. Žádost o příspěvek (hanspaulská liga) 
Místostarostka obce informovala ZO o žádosti fotbalového týmu Přezletice SK RSC 
(Hanspaulská liga) o příspěvek na startovné pro jarní část ligy. Příspěvek je ve výši                
4.500,- Kč. V rámci podpory spolků v obci místostarostka navrhla ZO uvedený příspěvek 
poskytnout. (příloha č.4) 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na startovné pro přezletické 
družstvo fotbalistů v soutěži „Hanspaulská liga“ ve výši 4.500,- Kč.  

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na startovné pro přezletické 
družstvo fotbalistů v soutěži „Hanspaulská liga“ ve výši 4.500,- Kč.  



 
Bod 4. Podání žádosti o dotaci (ul. Kaštanová) 
Místostarostka obce informovala ZO, že dne 17.9.2012 byl vyhlášen nový dotační titul, a to 
z ROP Stč. Kraje, prioritní osa Doprava, oblast podpory Regionální dopravní infrastruktura – 
místní komunikace. Prostředky z tohoto dotačního titulu mohou být použity pro rekonstrukce 
komunikací, obsluhující objekty určené pro vzdělávání. V případě naší obce by mohla být 
využita pro rekonstrukci ul. Kaštanová, která vede k budoucí budově mateřské školy. Bylo by 
vhodné žádost podat.  (příloha č.5) 
Návrh usnesení: ZO pověřuje místostarostku obce přípravou podání žádosti o dotaci na ROP 
Středočeského kraje, prioritní osa Doprava, oblast podpory Regionální dopravní infrastruktura 
– místní komunikace. 

Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO pověřuje místostarostku obce přípravou podání žádosti o dotaci na ROP 
Středočeského kraje, prioritní osa Doprava, oblast podpory Regionální dopravní infrastruktura 
– místní komunikace. 
 
Bod 5. Různé 
– informace kulturní komise o plánovaných akcích: 
a) závod dětí „na všem, co má kola“ – dne 23.9.2012 
b) podzimní setkání seniorů – tentokrát netradičně v úterý, a to 13.11.2012. Pozvánky budou 
standardně distribuovány a kulturní komise všechny srdečně zve. 
c) poděkování za spolupráci při přípravě akce „Posvícení“ – pí. Hanzlíková speciálně 
poděkovala p. Jaroslavu Slavatovi a p. Liboru Slavatovi za pomoc při pořádání posvícenské 
akce a uvedla, že věří, že i nadále tato bezchybná spolupráce bude pokračovat. 
 
- dotazy hostů: 
a) MŠ: jakým způsobem jsou oznamovány výzvy k podání dotací; způsob podávání žádostí o 
dotaci; kdo žádosti tvoří; důvody pro neobdržení dotace na školku; velikost plánované školky 
a její typ; způsob předání dokončené školky soukromým developerem; možnosti zajištění 
povinnost výstavby školky v určitém období atd. 
b) p. Říha – uvedl, že v lokalitě u rybníka (sportoviště) jsou ve velmi špatném stavu velké 
stromy. Při poslední pořádané akci došlo k samovolnému pádu mohutné větve. Místostarostka 
obce informovala, že o špatném stavu ví, ale zatím je možné provést jenom „provizorní“ 
úpravy a zásadní řešení může proběhnout až v době vegetačního klidu. Úpravy stromů se obec 
pokoušela provádět již na jaře, avšak objednaná firma práci nemohla dokončit (zranění 
pracovníka). Místostarostka obce po dohodě se ZO navrhla úplné pokácení poškozených 
stromů – na obecních pozemcích obec zajistí sama, na pozemcích ostatních – dle dohody. 
 
Místostarostka obce ukončila zasedání ZO v 18,32 hod. 
 

Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen. 
 
 

  
 
 Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová Dne : 20.9.2012 
 
 Ověřili :  Ing.Dvořák Milan 
  Ing.Ludmila Červínová 
  místostarosta obce 
 



 
 

  
 


