
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo :          2 
 Datum :25.3.2008 
 
 

 Zápis :Veřejné  zasedání ZO Přezletice ze dne 25.3.2008 
 
 
Program:  1. Návrh Smlouvy o zřízení věc.břemene EP-12-6000285/B 
  2. Přejmenování ulice 
  3. Položková změna rozpočtu na rok 2008-03-21   
  4. Inventarizace za rok 2007 
  5. Vyhláška o veřejném pořádku 2/2008 
  6. Různé – 6.1. Dodávky vody a likvidace splaškových vod 
   
 
Přítomni: ing.Veronika Vrecionová, p.Rudolf Novotný, p.Olga Hanzlíková, p.Ilona Řachová, ing.Táňa 
Panýrová, ing.Ludmila Červínová 
 
Omluveni: p.Eva Fialová 
 
Starostka obce zahájila veřejné zasedání ZO v 18,05 hod. Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina 
zastupitelů obce a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. 
 
Za ověřovatele zápisu byl navržen p.Novotný 
Navržení členové návrhové komise: p.Řachová, p.Panýrová 
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing.Červínová 
 
Jmenování ověřovatele zápisu: navržen p.Novotný 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování členů návrhové komise: navrženy p.Řachová a p.Panýrová 
 Hlasování: pro: 6  proti. 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování zapisovatele. navržena ing.Červínová 
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Starostka navrhla vypustit bod 3 původního programu, protože smlouva s p.Böhmovou není ještě připravena. 
Hlasování o změněném programu: 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Bod 1: Návrh smlouvy o zřízení věc.břemene EP-12-6000285/B 
Návrh usnesení:  Starostka seznámila člena ZO s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene EP-12-
6000285/B – viz Příloha č.1 

Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0  
Usnesení: ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy s ČEZ Distribuce,a.s. o zřízení věcného břemene EP-
12-6000285/B. 
 
Bod 2: Přejmenování ulice 
Návrh usnesení: ZO diskutovalo o možných názvech cesty na konci Přezletic směrem na Vinoř (poslední na 
pravé straně pod polem u vinořského lesa) a vybralo název Na mokřinách. 
 Hlasování:  pro: 6  proti:0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO rozhodlo pojmenovat příjezdovou cestu k domům pod vinořským lesem názvem Na 
mokřinách. 
 
Bod 3: Položková změna rozpočtu na rok 2008 
Návrh usnesení: Místostarosta seznámil členy ZO s potřebnými úpravami rozpočtu na rok 2008 v některých 
položkách. Důvodem je  přesun částky 50.000,-Kč z §nespec.rezervy do § odměny a dary obyvatelstvu.  viz 
Příloha č.2 



 Hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s úpravami rozpočtu na rok 2008 v jeho vybraných položkách. 
 
Bod 4: Inventarizace za rok 2007 
Návrh usnesení: Místostarosta předložil ZO  Příkaz k provedení inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2007 a 
jeho následné plnění – viz Příloha č.3  
 Hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje provedenou inventarizaci majetku obce a souhlasí s vyřazením navržených věcí. 
 
Bod 5: Vyhláška o veřejném pořádku 2/2008 
Návrh usnesení:  Starostka seznámila ZO s nutnými změnami v OZV 1/2008, které jsou nutné pro schválení této 
vyhláška nadřízenými orgány. Jedná se o změny v článcích 4 a5 – viz Příloha č.4  
 Hlasování:  pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 2/2008 o veřejném pořádku, opatření k jeho 
zabezpečení a čistotě v obci a zároveň ruší obecně závaznou vyhlášku 1/2008. 
 
Bod 6: Různé 
 
6.1. Dodávky vody a likvidace splaškových vod 
Návrh usnesení:  Starostka seznámila ZO s problémy kapacity likvidace odpadních vod na ČOV Vinoř 
s kapacitou dodávky vody do obce, která je limitována (je zabezpečena dostatečná kapacita pro stávající 
obyvatele obce s malou rezervou, není však dostatečná kapacita pro budoucí výstavbu v obci). Všichni investoři, 
kteří v obci chystají výstavbu a žádají o připojení na vodovod a kanalizaci, musí ve spolupráci s obcí tuto 
problematiku řešit s PVS. Z tohoto důvodu nelze uspokojit veškeré žádosti. Zastupitelstvo diskutovalo o 
možnostech spravedlivého přidělování malé rezervy, kterou starostka vyjednala nad původní kapacitu 801 
ekvivalentních obyvatel. 
 
Usnesení:  Při přidělování volných kapacit pro napojení na obecní vodovod/kanalizaci budou upřednostněny 
fyzické osoby, které žádají o napojení RD pro účely vlastního bydlení. 
 
Usnesení:  
6.2. Pochvala 
Místostarosta zhodnotil sobotní úklidovou akci v Přezleticích ze dne 15.3.2008 a vyzdvihl přístup pracovníků 
obce p.Malého při třídění velkoobjemového odpadu na jednotlivé komodity a dále p. Dobiáše a p.Šofra za 
pomoc občanům při této úklidové akci. ZO tímto všem zúčastněním děkuje za jejich práci. 
6.3 Zpravodaj 
Členka ZO ing.Červínová seznámila členy ZO s nesouhlasným postojem p. Boudové k uveřejnění fotografie 
jejího „kouřícího“ komína. Vzhledem k tomu, že v článku u fotografie se hovořilo o potížích při spalování 
hnědého uhlí a nikoliv pouze o spalování odpadků, shledává ZO tuto fotografii jako adekvátní problému a není 
důvod se tímto dále zabývat. 
6.4 Splašky na Zlatém kopci 
Ing.Červínová seznámila ZO s dopisem ohledně nepořádku na Zlatém kopci a s zaslanými fotografiemi, na 
kterých je patrné stálé vypouštění splašků v této lokalitě. ZO pověřilo ing.Červínovou prošetřením stavu a jeho 
následným řešením. 
6.5 Klub 
P.Hanzlíková zhodnotila činnost Klubu v Přezleticích, vyzdvihla milou a přátelskou atmosféru při setkání 
zejména „ženské“ části Přezletic 
 
Závěr: 
Starostka obce formálně ukončila zasedání ZO v 19,30 hod. 
 
 
 
 
 Zapsal : Ing. Ludmila Červínová Dne : 25.3.2008 
 
 Ověřili :  Ing.V.Vrecionová 
  R.Novotný 
 


