
Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 18.12.2007 
 
Program:  1. Odkoupení pozemku 952/3 v KÚ Vinoř, p.Bohmová 
  2. Úprava rozpočtu 2007 
  3. Schválení rozpočtu na rok 2008 
  4. MARTIA – Smlouva o uzavření bud.smlouvy o zřízení věcného břemene     
   Číslo IV-112-6003106/01 
  5. Podpisové vzory 
  6. Záměr prodat PK parc.č.508 (1337/106 a 138/1) 
  7. Výherní automaty 
  8. Ctěnice – parkování 

9. Zlatý kopec 
  10. Různé 
 
Přítomni: ing.Veronika Vrecionová, p.Rudolf Novotný, p.Eva Fialová, p.Olga Hanzlíková, 
p.Ilona Řachová, ing.Táňa Panýrová, ing.Ludmila Červínová 
 
Starostka obce zahájila veřejné zasedání ZO v 18,03 hod. Konstatovala, že jsou přítomni 
všichni členové ZO a tudíž je zastupitelstvo plně usnášeníschopné. 
 
Za ověřovatele zápisu byla navržena p.Fialová. 
Navržení členové návrhové komise: p.Řachová a ing.Panýrová 
Zapisovatelem zápisu  byla navržena ing.Červínová 
 
Jmenování ověřovatele zápisu: navržena p.Fialová 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování členů návrhové komise: navržena p.Řachová a ing.Panýrová 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování zapisovatele zápisu: navržena ing.Červínová 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Hlasování o navrženém programu: 
    pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Bod 1: Odkoupení pozemku v KÚ Vinoř č.952/3, p.Bohmová 
Návrh usnesení: ZO podrobně projednalo žádost p. Bohmové na odkoupení obecního 
pozemku a navrhuje cenu 600,-Kč/m2. 
 Hlasování: pro: 7  proti. 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO navrhlo kupní cenu pro paní Bohmovou 600,-Kč/m2 za obecní pozemek 
č.952/3 v KÚ Vinoř. Zároveň navrhuje paní Bohmové možnost vytvoření splátkového 
kalendáře na úhradu ceny pozemku. 
 
Bod 2: Úprava rozpočtu 2007 
Návrh usnesení: Místostarosta obce seznámil členy ZO s úpravami rozpočtu na rok 2007 
v položkovém členění – viz Příloha č.1 
Usnesení: ZO bere na vědomí úpravy rozpočtu na rok 2007 v položkovém členění. 
 
 



 
Bod 3: Schválení rozpočtu na rok 2008 
Návrh usnesení: Místostarosta seznámil ZO s definitivní verzí rozpočtu obce na rok 2008 – 
viz Příloha č.2 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Přezletice na rok 2008. 
 
Bod 4: MARTIA –smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 
IV-112-6003106/01 
Návrh usnesení: Starostka obce předložila ZO smlouvu se společností MARTIA na zřízení 
věcného břemene –viz Příloha č.3 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene číslo IV-112-6003106/01 s firmou MARTIA. 
 
Bod 5: Podpisové vzory 
Návrh usnesení: Starostka požádala o schválení nových podpisových vzorů pro ČS a.s. 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení. ZO schvaluje vytvoření podpisových vzorů pro Českou spořitelnu, a.s.: 
starostka ing.Veronika Vrecionová, místostarosta Rudolf Novotný a administrativní 
pracovnice OÚ Hana Čížková. 
 
Bod 6: Záměr prodat parcelu č. 508 (1337106) a 138/1 v k.ú. Vinoř 
Návrh usnesení:Starostka seznámila ZO s možností prodeje obecního pozemku č.508 a 138/1 
 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí se záměrem prodat pozemek č. 508 (1337/106) a 138/1, k.ú. Vinoř. 
 
Bod 7. Výherní automaty 
Návrh usnesení: Místostarosta předložil ZO žádost firmy JUKOTRONIC spol.s r.o. o 
povolení provozu výherních hracích automatů – viz Příloha č.4 
  Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje žádost o povolení provozu výherních hracích automatů 
provozované firmou JUKOTRONIC spol.s r.o. 
 
Bod 8: Ctěnice – parkování 
Návrh usnesení: Starostka obce přednesla ZO žádost Pražské informační služby ze dne 
12.12.2007 (viz příloha 5)o dlouhodobý pronájem pozemků č.684 a 689 v k.ú. Vinoř před 
zámkem ve Ctěnicích. Tyto pozemky mají sloužit jako parkoviště pro hosty zámeckého 
areálu. 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o pronájmu pozemků č.684 a 
689 v k.ú.Vinoř, lokalita Ctěnický zámek. 
 
Bod 9: Archeologická lokalita Zlatý kopec 
Návrh usnesení: Starostka informovala členy ZO o probíhajících jednáních ohledně 
archeologického naleziště Zlatý kopec, kde by obec chtěla nechat vybudovat (ve spolupráci 
s ostatními dotčenými institucemi a orgány státní správy) historicky významný krajinný prvek 
– informační tabule o nalezišti, lavičky, atd.  



Usnesení: ZO pověřuje starostku jednáním s dotčenými vlastníky parcel o možnosti 
získat tyto parcely do vlastnictví či do dlouhodobého pronájmu za symbolickou cenu. 
Jedná se o parcely na kterých se nachází naleziště Zlatý kopec. (viz příloha č 6) 
 
 
10. Různé 
10.1. Provozovatel vodovodu a kanalizace. 
Starostka informovala zastupitele o problémech ohledně uzavírání smluv obcí s provozovateli 
vodovodů a kanalizací a čistíren odpadních vod v návaznosti na EU. Probíhají jednání na 
nejvyšších úrovních, které mají nastavit nové podmínky při uzavírání smluv a na jejich 
základě pak dle prováděcích předpisů budou obce uzavírat smlouvy s provozovateli VaK. 
Starostka v současnosti hledá možnosti nejoptimálnějšího řešení, které by bylo co 
nejvýhodnější pro občany naší obce. 
 
10.2. Starostka obce informovala ZO o místním šetření na parcele, o kterou projevili zájem 
Pfafovi  č.p. 431/37. V první fázi je potřeba zmíněný pozemek  nechat zaměřit 
 
10.3. Starostka obce informovala o nesplnění usnesení č. 1 ZO ze dne 22.11.2007: 
 Usnesení: Na základě požadavků občanů bude do 30 dnů svolána schůzka se zástupci 
občanů, stavební firmou, firmou pro stavební dozor, zástupců obce. 
Zástupci zmíněných firem považují schůzku za nevhodnou. Nabízejí, že jakékoli písemné 
dotazy kdykoli odpoví.  
 
 
 
 
Závěr: 
Starostka ukončila zasedání v 18,55 hod přáním všeho nejlepšího do nového roku. 
 
 
 
 
 Zapsala: ing.Ludmila Červínová    dne: 18.12.2007 
 
 
 
 
 Ověřily: ing.Veronika Vrecionová    Eva Fialová 
 
 


