
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo :          1 
 Datum : 09.02.2012 
 
 

  

  Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 9.2.2012 
 
 Program:      

1. Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o zřízení věcného břemene (Rumlovi) 

2.Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování vak (VHS Benešov) 

3.Smlouva o zřízení věcného břemene (lampy VO na Zlatém kopci) 

4.Zadání Územní studie – lokalita C 

5.Pořízení Územní studie – lokalita C 

6.Mandátní smlouva na pořízení Územní studie – lokalita C 

7.Smlouva o dílo na zpracování Územní studie – lokalita C 

8.Mandátní smlouva na pořízení Územní studie – lokalita B 

9.Pozemky ve vlastnictví obce na k.ú.Vinoř – záměr darovat, záměr prodat 

10.Úpravy OZV 6/2007 (bod 10) 

11.Cenová nabídka na DÚR – tlaková kanalizace Pod Hájem (bod 11) 

12.JSDH obce Přezletice – řešení problému s komunikací a špatnou spoluprací s obcí 

13.Prodej poz. 965/2, 964/2, 963/2, 962/2 – otevírání obálek (bod 13) 

14.Příspěvek na knihovnické služby . Knihovna E.Petišky 

15.Dodatek č.l10 ke smlouvě VP 52  - Veolia 

16.Smlouva o věc.břemenu  - PREdistribuce, a.s. 

      17.    Různé: 
          - Info o budově hasičárny 

       
Přítomni: Ing.Veronika Vrecionová, Ing. Ludmila Červínová, pí. Olga Hanzlíková, Ing. Táňa 
Panýrová, Petra Kopáčová DiS, Ing. Cyril Neumann, Ing. Milan Dvořák 
Omluveni:  xxx 
Hosté 
 



Starostka obce konstatovala, že jsou přítomni všichni zastupitelé a zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  
 
Navržení členové návrhové komise: Ing. Panýrová, Ing. Neumann 
 
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. L. Kopáčová 
 
Jmenování ověřovatele zápisu: navržen Ing. Dvořák 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování členů návrhové komise: navrženy  Ing. Panýrová, Ing. Neumann 
 Hlasování: pro: 7  proti. 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování zapisovatele. navržena ing. L. Kopáčová 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
  
Hlasování o navrženém programu: 
Při hlasování o navrženém programu bylo zjištěno, že došlo k chybě v číslování bodů 
programu – chybí bod č. 9. Starostka obce navrhla prostou technickou nápravu číslování, tj. 
pouze přečíslovat následující body programu, bez úprav obsahu bodů. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 

Starostka obce zahájila zasedání ZO v 18,10 hod. 
     
       
Bod 1. Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 
16.11.2006 (Rumlovi) 
Návrh usnesení: Starostka obce předložila ZO ke schválení Dohodu o ukončení platnosti 
Smlouvy o zřízení věcného břemene, týkající se části pozemku parc. č. 90/15. Toto věcné 
břemeno je již bezpředmětné, řešilo původní odkanalizování ulice Pod Hájem před ČOV na 
výše uvedeném pozemku. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení platnosti Smlouvy o zřízení věcného 
břemene ze dne 16.11.2006 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. (příloha č.1) 
 
Bod 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace (VHS Benešov)  
Návrh usnesení: Místostarostka obce předložila ZO ke schválení Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 
provozování vodovodu a kanalizace, uzavřené se společností VHS Benešov s.r.o. Dodatkem 
se upravuje výše nájemného, a to tak, aby zůstala zachována cena vodného a stočného a 
zároveň byly kompenzovány náklady provozovatele. Dodatek byl zkonzultován s právníkem 
obce. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozu vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu v obci Přezletice a pověřuje starostku obce k jeho podpisu. 
(příloha č.2) 
 
Bod 3. Smlouva o zřízení věcného břemene (lampy veřejného osvětlení v lokalitě Benuga 
– Zlatý kopec) 
Návrh usnesení: Místostarostka obce předložila ZO k projednání a schválení Smlouvu o 
zřízení věcného břemene k vybraným pozemkům v lokalitě výstavby firmy Benuga (Zlatý 
kopec), konkr. k pozemkům, na nichž jsou umístěny lampy veřejného osvětlení. Při přebírání 
infrastruktury do správy obce bylo zjištěno, že část lamp je umístěna na pozemcích 



soukromých osob či sdružení vlastníků. Aby obec mohla toto zařízení řádně spravovat je 
vhodné zabezpečit zřízení věcného břemene. Smlouvy o zřízení věcného břemene byly 
připraveny právníkem obce. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smluv o zřízení věcného břemene k dotčeným 
pozemkům a pověřuje starostku obce k jejich podpisu. (příloha č.3) 
 
 
Bod 4. Zadání územní studie – lokalita C 
Návrh usnesení: Starostka obce předložila ZO k projednání zadání územní studie lokality C.            
V souladu s územním plánem a předběžnými dohodami (viz zápisy z minulých zasedání ZO) 
zabezpečuje vypracování studie obec. Stejný případ je i u tzv. lokality B (viz bod 8.). 
Starostka obce navrhla pro projednávání a rozhodování sloučit body 4., 5., 6. 7. a 8. do jedné 
sekce. V oblasti mandátních smluv a vlastního zpracování studií starostka obce navrhla ZO 
uzavřít smlouvy s Ing. Perglerovou a Ing. Starčevičem – KOLPRON, kteří jsou s novým 
územním plánem obce seznámeni nejpodrobněji, neboť se na jeho vytvoření přímo podíleli.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení 4.1.: ZO souhlasí se sloučením bodů 4.-8. vč. do jednoho projednávaného celku. 
Usnesení 4.2.:  

Zastupitelstvo obce rozhodlo, že obec Přezletice v souladu s § 6, odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., v platném znění (stavební zákon) pořídí dvě územní studie (§ 30 stavebního zákona), 
vyplývající z platného územního plánu Přezletic, a to studii pro lokalitu B "Bílá vrátka – 
Panská pole" a studii pro lokalitu C "Kocanda – K Podolánkám". V souvislostí s tím: 

1. zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na pořízení těchto dvou 
územních studií s paní Ing. Renatou Perglerovou, která pro výkon pořizovatelských 
činností splňuje kvalifikační požadavky podle §24, odst. (1) stavebního zákona a 
ukládá starostce obce uzavřít s paní Ing. Perglerovou příslušnou mandátní smlouvu; 
(příloha č.4,5) 

2. zastupitelstvo obce projednalo zadání Územní studie lokality C "Kocanda – 
K Podolánkám" z hlediska obsahu, rozsahu, cíle a účelu a doporučuje pořizovateli 
zadat zpracování výše uvedené územní studie podle tohoto zadání kvalifikované 
osobě; (příloha č.6) 

3. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování Územní studie 
lokality C "Kocanda – K Podolánkám" s Architektonickou kanceláří Kolpron, s.r.o., 
IČ 27233278 (zodpovědný projektant Ing. arch. Petr Starčevič, který splňuje 
kvalifikační požadavky stanovené stavebním zákonem) a ukládá starostce obce 
uzavřít v intencích přijaté a odsouhlasené nabídky (viz usnesení ZO č, 10 dne 
29.11.2011) příslušnou smlouvu o dílo. (příloha č.7) 

4. Zastupitelstvo obce doporučuje pořizovatelce Územní studie lokality C "Kocanda – 
K Podolánkám" uspořádat ve vhodném termínu neformální veřejné setkání se zájemci 
z řad občanů, kteří se dne 18. ledna 2012 písemně obrátili na zdejší Obecní úřad (dopis 
zn. 32/12/2), členy zastupitelstva obce a dalšími zájemci. Na tomto setkání by měla 
být návrhová část studie prodiskutována v rozpracované podobě. 

 
Bod 9. Pozemky ve vlastnictví obce v k.ú. Vinoř – záměr darovat, záměr prodat 
Návrh usnesení: Místostarostka obce informovala ZO o posunu v zatím neoficiálních 
jednáních s městskou částí Praha 9 – Vinoř ohledně záměrů s pozemky obce v uvedeném 



katastrálním území. Jedná se o pozemky zejm. pod komunikacemi, chodníky, zelené pruhy 
podél obytných budov apod. Správa těchto pozemků je pro obec stále složitější, často jsou do 
pozemků ukládány sítě a musí se opakovaně řešit věcná břemena apod. Žádný z pozemků 
není pro obec použitelný či komerčně využitelný. Bylo by vhodné tyto pozemky prodat, byť 
za symbolickou cenu, městské části Praha 9 – Vinoř či v některých případech (např. 
miniaturní pozemky v ul. Labětínská) soukromým osobám či sdružení vlastníků BJ.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí se záměrem s pozemky v k.ú. Vinoř navrhovaným způsobem a 
pověřuje starostku a místostarostku obce k dalším jednáním.  

 

Bod 10. Úpravy OZV 6/2007 
Návrh usnesení: Místostarostka obce informovala ZO o připravených úpravách Obecně 
závazné vyhlášky č. 6/2007.  OZV se týká místních poplatků a navrhované úpravy se vztahují 
na likvidaci směsného odpadu (v OZV je uvedeno, že občan má s obcí uzavřenou smlouvu, 
což bylo již v minulých obdobích nahrazeno prostým prodejem “známek” na popelnice) a 
dále je zde nově zakomponována povinnost podnikatelů třídit odpad (buď formou 
samostatných smluv s firmou A.S.A. a.s. nebo formou příspěvku obci).  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s úpravami OZV 6/2007. ZO pověřuje místostarostku obce k 
zabezpečení úprav OZV 6/2007. (příloha č.8) 
 
Bod 11. Cenová nabídka na zpracování dokumentace k ÚR – tlaková kanalizace ul. Pod 
Hájem 
Návrh usnesení: Starostka obce informovala ZO o předložené cenové nabídce společnosti 
PROJEKT IV s.r.o. na zpracování dokumentace k územnímu rozhodnutí – tlaková kanalizace 
v ul. Pod Hájem. Nabízená cena je 33,6 tis. Kč.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s předloženou cenovou nabídkou a pověřuje starostku k provedení 
závazné objednávky prací.  (příloha č.9) 
 
Bod 12.  JSDH obce Přezletice – řešení problému s komunikací a špatnou spoluprací s 
obcí Na návrh starostky obce a po odsouhlasení ZO i přítomnými hosty byl bod č. 12 
přesunut do bodu 17.  

Bod 13. Záměr prodeje pozemků parc. č. 962/2, 963/2, 964/2 a 965/2, vše v k.ú. Vinoř – 
otevírání obálek 

Návrh usnesení: Starostka obce předložila ZO 4 zalepené obálky s nabídkami na koupi 
uvedených pozemků v k.ú. Vinoř. Pozemky byly nabídnuty k prodeji po rozhodnutí ZO, 
záměry byly řádně vyvěšeny na úřední desce. ZO konstatovalo, že ke každému pozemku byla 
předložena vždy 1 nabídka. Pod dohledem ZO starostka obce provedla rozlepení obálek.  
U pozemku parc. č. 962/2 o výměře 43 m2, k.ú. Vinoř, byla předložena nabídka paní V. 
Bartůňkovou, která pozemek předpokládá využít jako rozšíření své stávající zahrady. 
Nabízená cena je 800,- Kč za 1 m2, což odpovídá cenám pro tzv. specifické pozemky.   
U pozemku parc. č. 963/2 o výměře 43 m2, k.ú. Vinoř, byla předložena nabídka paní J. 
Hodkovou. Pozemek by měl být opět využit jako rozšíření stávající zahrady zájemkyně. 
Nabízená cena činí 800,- Kč za 1 m2, což odpovídá cenám pro tzv. specifické pozemky.  
U pozemku parc. č. 964/2 o výměře 46 m2, k.ú. Vinoř, byla předložena nabídka paní J. 
Kubrovou. Pozemek by měl být i v tomto případě využit jako rozšíření stávající zahrady 
zájemkyně. Nabízená cena činí 800,- Kč za 1 m2, což odpovídá cenám pro tzv. specifické 
pozemky.  



U pozemku parc. č. 965/2 o výměře 61 m2, k.ú. Vinoř, byla předložena nabídka panem P. 
Houdkem. Pozemek by měl být opět použit jako rozšíření stávající zahrady zájemce. 
Nabízená cena činí 800,- Kč za 1 m2, což odpovídá cenám pro tzv. specifické pozemky.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO akceptuje předložené nabídky a souhlasí s navrženými kupními cenami. ZO 
rozhodlo, že pozemky parc. č. 962/2, 963/2, 964/2 a 965/2 v k.ú. Vinoř budou prodány 
vybraným zájemcům. ZO pověřuje starostku obce k přípravě smluvních dokumentů.  /příloha 
č.10,11,12,13) 
 
 

Bod 14. Příspěvek na knihovnické služby pro r. 2012 
Návrh usnesení:  Starostka obce předložila ZO výpočet výše příspěvku na knihovnické služby 
pro r. 2012 (Knihovna Eduarda Petišky, Brandýs n.Labem). Příspěvek je hrazen každoročně a 
je určen především na rozšiřování knihovního fondu a na ostatní náklady (mzdy, materiál…). 
Výše příspěvku pro r. 2012 je 15 800,- Kč a je shodná s výší příspěvku, hrazeného v r. 2011. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s navrženým příspěvkem na knihovnické služby a pověřuje starostku k 
podpisu příslušné dokumentace.(příloha č.14) 
 
Bod 15. Dodatek č. 10 ke smlouvě č. VP 52 – PVK a.s.  
Návrh usnesení:  Místostarostka obce seznámila ZO s připraveným dodatkem č. 10 ke 
smlouvě, uzavřené s dodavatelem vody firmou PVK a.s.. Dodatkem se upravuje cena vody, za 
níž je prodáváno provozovatelům vodovodů a kanalizace.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením dodatku č. 10 ke smlouvě č. VP 52 (PVK a.s.) a pověřuje 
starostku obce k jeho podpisu. (příloha č.15) 
 
Bod 16. Smlouva o věcném břemeni – pozemky obce v k.ú. Vinoř  
Návrh usnesení:  Místostarostka obce seznámila ZO s návrhem smlouvy o věcném břemeni, 
týkající se pozemků obce v k.ú. Vinoř, parc. č. 684 a PK 497. Věcné břemeno má být 
uzavřeno ve prospěch PREdistribuce a.s. a týká se uložení kabelového vedení pro nově 
budované RD.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o věcném břemeni ve prospěch PREdistribuce 
a.s. – ppč. 684 a PK 497 v k.ú. Vinoř. ZO pověřuje starostku k podpisu této smlouvy.  

Bod 17. Různé: 

Informace o budově hasičárny (sloučeno s bodem 12.  JSDH obce Přezletice – řešení 
problému s komunikací a špatnou spoluprací s obcí) 

Místostarostka obce informovala ZO o posunu v úpravách budovy, využívané dosud jako 
hasičárna. V nejbližších dnech by měl být dokončena  projektová dokumentace  pro 
pasportizaci objektu a požádán stavební úřad o ověření tohoto pasportu. Teprve na základě 
ověření bude moci být budova zapsána do KN. Teprve nyní bude moci být povolena výstavba 
plynového vytápění objektu. V této souvislosti bylo znovu zmíněno, že objekt bude 
rekolaudován jako technická budova, což následně vedlo k diskuzi se zástupcem SDH obce 
Přezletice panem T. Říhou. Ten ZO oznámil, že SDH Přezletice žádá, aby byl objekt 
kolaudován jako hasičská zbrojnice.  
 



Místostarostka obce rovněž s p. Říhou vedla diskuzi o ne/přizvání zástupce obce na valnou 
hromadu SDH Přezletice. Pan Říha poté předal zástupcům obce zápis z valné hromady, který 
obsahuje i plán činnosti SDH. Pan Říha požádal ZO o umožnění přečtení otevřeného dopisu 
pí. Slavatové, týkající se činnosti SDH Přezletice a následně tento dopis ZO přečetl.  

ZO Ing. Panýrová navrhla, aby se uskutečnila pracovní schůzka, na níž bude jednoduše 
domluveno, jak si SDH dále představuje svou činnost, jaký mají plán a jakým způsobem by se 
mohla a měla na činnosti a plánech podílet obec. Schůzka by se měla uskutečnit první 
březnový týden a za obec by se jí měla zúčastnit místostarostka obce, správce obce p. Jílek a 
členka komise ŽP pí. Řachová. Místostarostka zajistí informování všech a společně stanoví 
přesné datum schůzky. 

Informace o možnosti podání žádosti o dotaci – MŠ 

ZO pí. P. Kopáčová informovala ZO o otevření dotačního titulu ROP pro výstavbu 
mateřských škol. Obec podala žádost o dotaci již v r. 2011, tato žádost však byla zamítnuta. 
Nově otevřený dotační program by umožňoval nižší dotaci než v minulém období (pro r. 2011 
bylo max. 25 mil. Kč, pro r. 2012 pouze max. 20 mil. Kč). Žádost je prakticky připravena a 
bude doplněna o aktuální skutečnosti (výsledky za r. 2011). Nejzazší datum pro podání 
žádostí je do 30.4.2012. ZO souhlasí s přípravou a podáním žádosti o uvedenou dotaci. 

Informace o digitalizaci obce v KN 

ZO Ing. Dvořák informoval ZO o probíhající digitalizaci pozemkových map. Část občanů již 
změny pocítila (KN požaduje např. doplnění některých podkladů u nekolaudovaných budov či 
příslušenství staveb), na nedostatky byla upozorněna i obec (konkr. se jedná o zmiňovanou 
budovu “hasičárny”). Na doplnění a nápravu nedostatků by měl být dostatek času – jak 
informoval Ing. Dvořák nedostatky se dají opravovat v průběhu celého r. 2012. Ing. Dvořák 
rovněž nabídl pomoc v případě, že by některý z dotčených obyvatel měl s opravami potíže. 
ZO bere tuto informaci na vědomí.  

Informace – zaslání dopisu na odbor ŽP ohledně ochranného pásma potoka 

Místostarostka obce informovala ZO o přípravě dopisu na odbor ŽP, týkající se opakovaného 
povolování výstavby v ochranném pásmu potoka. Obec opakovaně upozorňovala stavební 
úřad, že povolování výstavby v ochranném pásmu potoka znemožňuje údržbu potoka a žádala 
o nápravu v dalších případech. Přesto se tak stále neděje. S pomocí Ing. Starčeviče bude 
připraven a odeslán dopis na odbor ŽP, upozorňující na tuto skutečnost. ZO bere tuto 
informaci na vědomí. 
 
Informace o stavu stromu v ul. Kaštanová 

Místostarostka obce seznámila ZO s nebezpečným stavem stromu – kaštanu v ul. Kaštanová. 
Na stav stromu byl zpracován zdravotní posudek, který jednoznačně doporučuje strom v co 
nejkratším možném termínu pokácet.  ZO bere informaci na vědomí. Předmětný strom bude 
poražen v období vegetačního klidu, tj. do max. 31.3.2012. (příloha č.17) 

Úpravy OZV 1/2011 
Starostka obce požádala ZO o zařazení nového bodu do programu zasedání ZO. Nově 
zařazovaný bod se týká úpravy OZV 1/2011 o místních poplatcích. 
ZO souhlasí s dodatečným zařazením tohoto bodu do programu zasedání ZO.  



Návrh usnesení: Místostarostka obce informovala ZO o nutných úpravách Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2011, a to formou vydání OZV č. 2/2012.  Změny se týkají úprav v místních 
poplatcích za výherní hrací automaty a vychází přímo ze zákona.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s úpravami OZV 1/2011 formou vydání OZV č. 2/2012. ZO pověřuje 
starostku obce k zabezpečení úprav OZV  a vydání OZV 2/2012. (příloha č.18) 
 

Informace – místní poplatek za zhodnocení pozemku vlivem vybudování infrastruktury 
(vodovod a kanalizace) 

Místostarostka obce informovala ZO o výsledcích konzultace o platné OZV, týkající se 
poplatku za zhodnocení pozemku v důsledku vybudování vodovodu a kanalizace v obci. 
Konzultace vycházela z aktuálně vzniklé situace, kdy dochází ke vzniku nových stavebních 
pozemků z pozemků dosud od poplatku osvobozených (např. vlastník zahrady podléhal 
osvobození od poplatku, neboť splnil stanovené podmínky pro osvobození – nyní však ze 
stávající zahrady nechal oddělit nový = stavební pozemek). Jak místostarostka upozornila, 
každý takto vzniklý pozemek podléhá poplatkové povinnosti a každý z majitelů by se měl k 
poplatku přihlásit do 60 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí. Každý z majitelů, 
který dosud takto neučinil (a lhůta pro přihlášení se již uplynula) bude OÚ vyzván k úhradě 
tohoto poplatku. ZO bere tuto informaci na vědomí. (příloha č.19) 

 

Informace o výběrovém řízení na nového dopravce  

Místostarostka obce informovala ZO o průběhu a výsledcích schůzky obcí s  ROPIDEm. 
ROPID připravuje výběrové řízení na nového dopravce linky 302. Toto VŘ dosud neprobíhá, 
jsou již stanovena kritéria výběru, ale právníci ROPIDu stale pracují na smlouvě s budoucím 
dopravcem. Sožitost celého procesu předpokládá zahájení provozu nového dopravce podzim 
2012.  

Příspěvek na dopravu dětem a studentům  
Návrh usnesení: Starostka obce navrhla ZO projednat možnost vyplácení příspěvků na 
dopravu dětem a studentům. Tento příspěvek byl již v minulých letech poskytován, a to vždy 
zpětně za daný školní rok. Přestože zdroje obce jsou opětovně nižší než ve shodném období 
loňského roku, považuje ZO za vhodné příspěvek žákům a studentům vyplácet v dosud 
obvyklé výši.   Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO rozhodlo o poskytování příspěvku na dopravu žákům ZŠ, žákům víceletých 
gymnázií a studentům, a to ve výši 1 000,- Kč. Příspěvek bude poskytnut na školní rok 
2011/2012 a bude vyplacen zákonnému zástupci nezletilého žáka/studenta, příp. přímo 
plnoletému studentovi, a to po předložení závěrečného vysvědčení za školní rok 2011/2012 
nebo po předložení maturitního vysvědčení. Vysvědčení mohou být ve výjimečných 
případech nahrazena potvrzením o studiu, dokládajícím, že student/žák byl ve školním roce 
2011/2012 studentem/žákem dané školy. Kopie dokladů budou uloženy po zákonnou dobu v 
dokumentaci OÚ a bude s nimi nakládáno jako s citlivými údaji a nesmí být zveřejňovány. 
Termín vyplácení příspěvku: od 25.6.2012 do 17.9.2012 včetně. Způsob vyplácení: v 
hotovosti na OÚ.  
 

Informace o připravovaném čištění potoka (bezejmeného potoka u výstavby Benuga) 

ZO pí. Kopáčová informovala o příslibu Povodí Labe vyčistit další část uvedeného potoka. V 
době vegetačního klidu by mělo dojít k vykácení dřevin, cca v červnu 2012 by mělo dojít k 
čištění potoka, a to na náklady Povodí Labe. 



Informace o zvýšeném výskytu vloupání a krádeží 

Ing. Neumann připomněl, že se v poslední době opětovně rozšířil výskyt bytových vloupání, 
vykrádání osobních automobilů apod. Občané budou na tuto skutečnost upozorněni mj. 
informační SMS a o rozšíření spolupráce bude požádána i OP Koleč. 

 

Dále byl dán prostor k diskuzi přítomným hostům. Mj. s p. Huckem byl diskutován výpočet 
vodného; komunikace s novým provozovatelem vodovodu a kanalizace; změna právního 
zástupce obce; zápisy ze zasedání ZO.  

 

Starostka obce ukončila zasedání ZO v 19,30 hod. 

     
       
 
Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen.  
 
 
 

  
 
 Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová Dne : 9.2.2012 
 
 Ověřili :  Ing.Milan Dvořák 
  Ing.Veronika Vrecionová 
                                 starosta obce 
       
 


