
Zasedání obecního zastupitelstva
 Číslo :          6
 Datum : 29.09.2010

 

  Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 29.9.2010

Program:  1. Problematika autobusové dopravy v obci (Smlouva o závazku veřejné služby
  ve veřejné linkové dopravě, Rámcová smlouva o centralizovaném zadávání)

2. Příkaz k inventarizaci (změna účetní)
                  3. Zpráva o činnosti obecní policie Koleč (srpen 2010)
                4. Smlouva o dílo na zhotovení projektu – DIPRO, spol. s r.o.
                 5. Návrh rozpočtového opatření č. 7
  6. Různé                              
                
                           
Přítomni: ing.Veronika Vrecionová, p.Rudolf Novotný, ing.Ludmila Červínová, p. Olga 
Hanzlíková, p. Ilona Řachová, ing. Táňa Panýrová
Ing. Ladislava Kopáčová
Omluveni: pí. E. Fialová

Starostka obce zahájila veřejné zasedání ZO v 18,05 hod. Konstatovala, že je přítomna 
nadpoloviční většina zastupitelů obce a zastupitelstvo je plně usnášeníschopné.

Za ověřovatele zápisu byla navržena pí. I. Řachová
Navržení členové návrhové komise: Ing. Panýrová, Ing. Červínová
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. Kopáčová

Jmenování ověřovatele zápisu: navržena pí. I. Řachová
 Hlasování: pro: 6 proti: 0  zdrželo se: 0

Jmenování členů návrhové komise: navrženy  ing.Červínová, ing. Panýrová
 Hlasování: pro: 6  proti. 0  zdrželo se: 0

Jmenování zapisovatele. navržena ing.Kopáčová
 Hlasování: pro: 6  proti: 0  zdrželo se: 0
 
Hlasování o navrženém programu:

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

Bod 1. Problematika autobusové dopravy v obci Přezletice
Starostka obce informovala zastupitelstvo o průběhu jednání s firmou ROPID ve věci 
prodloužení autobusové linky  č. 302 do horní části obce (ul. Zahradní x Na Váze). 
Prodloužení linky přinese sice obci zvýšené náklady  na dopravu (obec hradí dopravu od 



hranice hl.m. Prahy), přesto bude toto řešení zřejmě nezbytné – výrazně se zhoršuje stav 
stávajících zastávek a průjezdních míst, obtížné je vytáčení autobusů na Horní návsi (pro nově 
zaváděné typy autobusů by to byl již téměř neřešitelný  problém), horní část obce není 
dopravně obsloužená atd.
ZO bere tuto informaci na vědomí. 

2. Příkaz k inventarizaci vybraných účtů v souvislosti se změnou účetní obce
Návrh usnesení: Starostka obce informovala ZO o změně účetní obce. Od 1.10.2010 bude 
účetnictví obce zpracovávat pí. Starečková, která nahradí dosavadní účetní Ing. Kuchařovou. 
V souvislosti s touto změnou je nutné provést k datu 30.9.2010 inventarizaci vybraných účtů 
(zejm. účtová tř. 3 a vybrané majetkové účty). 

Hlasování: pro: 6 proti:   0 zdrželo se:  0
Usnesení: ZO souhlasí s provedením mimořádné inventury  vybraných účtů a pověřuje 
starostku obce k vydání Příkazu k mimořádné inventarizaci vybraných účtů k 30.9.2010. 
Mimořádnou inventarizaci provede v souladu s platnými postupy inventarizační komise ve 
spolupráci s Ing. Kuchařovou a Ing. Kopáčovou, a to nejpozději do 15.10.2010.

Bod 3. Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč – srpen 2010
Starostka obce seznámila ZO se zprávou o činnosti Obecní policie Koleč za měsíc srpen 
2010. ZO bere tuto informaci na vědomí. 

Bod 4. Smlouva o dílo na zhotovení projektu – DIPRO, spol. s r.o.  
Návrh usnesení:  Starostka obce seznámila ZO s připravenou smlouvou o dílo s firmou 
DIPRO s.r.o. Předmětem smlouvy je vypracování dokumentace k územnímu řízení, 
stavebnímu povolení a pro výběr zhotovitele stavby na zřízení autobusové smyčky v ul. 
Zahradní a Na Váze. Předložená smlouva odpovídá předložené a schválené nabídce.  

Hlasování:  pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy  o dílo na zhotovení projektu s firmou DIPRO, 
spol. s r.o. a pověřuje starostku k podpisu uvedeného dodatku (příloha č.  1 ).

Bod 5. Návrh rozpočtového opatření č. 7
Návrh usnesení:  Starostka obce předložila ZO návrh rozpočtového opatření č. 7. K úpravám 
dochází v důsledku dodatečného navýšení dotace na parlamentní volby (konané v 05/2010), 
mírného navýšení v nákladech na péči o obecní majetek (zvýšení cen materiálů na opravy 
apod.), jiného rozložení přijatých daní , prodeje pozemků, navýšení výdajů za energie apod.

Hlasování:  pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s navrženými úpravami rozpočtu a pověřuje účetní obce k provedení 
navrženého rozpočtového opatření č. 7 (příloha č.  2 ).

Bod 6. Různé
Informace kulturní komise
Paní O.Hanzlíková informovala o hlavních kulturních a společenských akcích, 
připravovaných pro poslední čtvrtletí r. 2010 s tím, že termíny konání akcí mohou být  ještě 
upraveny  dle aktuální situace. Občané budou o všech konaných akcích včas a řádně 
informováni způsobem v obci obvyklým.

Plánované akce pro měsíce říjen – prosinec 2010:



10.10.2010 (neděle) 15,00 hod. Drakiáda
23.10.2010 (sobota) 14,00 hod. zájezd do výrobny svíček v Šestajovicích
11.11.2010 (čtvrtek) 16,00 hod. podzimní setkání seniorů
13.11.2010 (sobota) 10,30 hod. sběr pro charitu
5.12.2010 (neděle) 17,00 hod. Mikulášská nadílka
11.12.2010 (sobota) 13,00 hod. Vánoční zdobení
15.12.2010 (středa) 18,00 hod. beseda s farářem p. Jančíkem
24.12.2010 (pátek) 11,00 hod. zpívání koled

Volby do zastupitelstva, volby do Senátu PČR
Volby do ZO proběhnou ve dnech 15. – 16.10.2010, ve shodném termínu proběhne i I. kolo 
voleb do Senátu PČR. Termín II. kola voleb do Senátu PČR je stanoven na 22. - 23.10.2010. 
Obec má již  k dispozici volební lístky, jejich distribuce proběhne od 10.10.2010. Starostka 
obce a všichni stávající zastupitelé obce věří, že další vývoj naší obce není občanům lhostejný 
a že se ke komunálním i senátním volbám dostaví v tak hojném počtu, jak tomu bylo při 
volbách do Parlamentu ČR v květnu 2010.

Na závěr zasedání ZO starostka obce poděkovala všem zastupitelům za jejich čtyřletou práci 
v zastupitelstvu, všem voličům za projevenou důvěru a všem občanům za pochopení a často 
nezištnou a velkou pomoc.

Závěr:
Starostka obce formálně ukončila zasedání ZO v 19,10 hod. 

 Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová Dne :  29.9.2010

 Ověřila :  I. Řachová
  Ing.Veronika Vrecionová
       starosta obce

 


