
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo :          4 
 Datum : 12.06.2007 
 
 

 Zápis : Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 12.6.2007 
 
 
         Program: 1. Pověření místostarosty obce vedením stavební komise 
       2. Rekonstrukce státní silnice 
       3. Úprava SPR obce 
       4. Rekonstrukce obecní budovy č.p. 45 – projekt 
       5. Ctěnická ulice – demontáž chodníku 
       6. Ctěnická ulice – zklidnění dopravy – parc.č. 500 – místní účel.komunikace 
       7. Rozpočtové úpravy 
       8. Schválení ZÚ za rok 2006 
       9. Smlouva o výpůjčce č. VYP/811/Jar./2007 pro stavbu č. 3145 – TV Vinoř, etapa  
           0011 – Sběrná – rekonstrukce a nový chodník podél ulice Klenovské 
      10. Žádost na PF o bezúplatný převod pozemku a koupě pozemku 
      11. 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 18,10 hodin. Konstatovala, že jsou přítomni 
všichni zastupitelé obce a tudíž je zastupitelstvo plně usnášeníschopné. 
 
Za ověřovatele zápisu byla navržena p.Fialová. 
Navržení členové návrhové komise: p.Hanzlíková a p.Řachová. 
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing.Červínová.  
 
Jmenování ověřovatele zápisu: navržena p.Fialová 
 Hlasování: pro: 7  proti:0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování členů návrhové komise: navrženy: p.Hanzlíková a p.Řachová 
 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: Pověření místostarosty obce vedením stavební komise 
Návrh usnesení:  Starostka obce navrhla pana místostarostu na vedení stavební komise. 
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
ZO pověřuje místostarostu obce Rudolfa.Novotného vedením stavební komise. 



 
Usnesení: ZO pověřuje místostarostu obce Rudolfa Novotného vedením stavební komise. 
 
Bod 2: Rekonstrukce státní silnice – projekt 
Návrh usnesení: 
Starostka obce seznámila členy ZO s problematikou plánované rekonstrukce státních silnic 
v obci včetně nutnosti vypracování studie navrhované stavby včetně okružní křižovatky. 
  
Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Usnesení: ZO pověřilo starostku zadáním vypracování studie „Průtah silnic zastavěnou 
částí obce včetně okružní křižovatky (celková délka 1,9 km). 
 
Bod 3: Úprava SPR obce 
 
Návrh usnesení: 
Starostka seznámila ZO se dvěma upřesňujícími změnami v bodech SPR obce Přezletice.  
 
Hlasování:  pro. 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Usnesení: ZO odsouhlasilo změny v SPR obce a schválilo konečnou verzi SPR obce. 
 
  
Bod 4: Rekonstrukce obecní budovy č.p. 45 – projekt 
Návrh usnesení: 
Starostka obce požádala ZO o projednání možnosti zadat vypracování projektu na 
rekonstrukci statku „Křenovi“ dle SPO obce. Vypracování projektu je bezpodmínečně nutnou 
podmínkou pro žádost o poskytnutí dotací ze Strukturálních fondů EU v letech 2007-2012. 
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0 zdrželo se: 0 
 
Usnesení: ZO pověřilo starostku zadáním vypracování projektu na rekonstrukci obecní 
budovy č.p.45 – příloha č.1(zrušeno)  
 
Bod 5: Ctěnická ulice – demontáž chodníku 
Návrh usnesení: 
ZO projednalo úpravu části ulice Ctěnické („Myší díra“), která je v současné době 
v nevyhovujícím stavu, zejména pro potřeby pěších. Zastupitelka Ilona Řachová navrhla 
demontáž chodníku po pravé straně ve směru na Ctěnice. 
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Usnesení: ZO souhlasí s úpravami v části Ctěnické ulice. 
 
Bod 6: Zklidnění dopravy na místní účelové komunikaci parcel.č. 500 
Návrh usnesení: 
Zastupitelka Ludmila Červínová navrhla na základě podnětů občanů zklidnit část místní 
účelové komunikace směrem na Ctěnice pro běžný provoz motorových vozidel. 
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0 zdrželo se: 0 
 



Usnesení: ZO bere na vědomí zklidnění dopravy (nainstalováním závor) na místní 
účelové komunikaci parcel.č. 500. 
 
Bod 7:  Rozpočtové úpravy 
Návrh usnesení: 
Místostarosta obce seznámil ZO s úpravami příjmů a výdajů v rozpočtu v položkovém členění 
na rok 2007. 
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Usnesení: ZO schválilo dle přílohy úpravy v rozpočtu v položkovém členění na rok 2007 
(viz příloha 2) 
 
Bod 8: Schválení ZÚ za rok 2006 
Návrh usnesení: 
Místostarosta obce seznámil ZO se závěrečným účtem obce (plnění rozpočtu) za rok 2006. 
ZO závěrečný účet projednalo. 
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0 zdrželo se: 0 
 
Usnesení: ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2006 a to bez výhrad. 
(viz příloha 3) 
 
Bod 9: Smlouva o výpůjčce č.VYP/811/Jar./2007 pro stavbu č.3145- TV Vinoř, etapa 
0011 – Sběrná – rekonstrukce a nový chodník podél ulice Klenovské (viz příloha 4) 
 
Návrh usnesení. 
 
ZO se seznámilo se zněním a obsahem smlouvy o výpůjčce č.VYP/811/Jar./2007. 
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce č.VYP/811/Jar./2007 pro stavbu 
č. 3145 – TV Vinoř, etapa 0011 – Sběrná – rekonstrukce a nový chodník podél ulice 
Klenovské. 
 
Bod 10: Žádost na PF o bezúplatný převod a možnost odkupu pozemků.  
Návrh usnesení: 
Místostarosta seznámil členy ZO s možností požádat PF ČR o bezúplatný převod pozemku 
91/5.  
Dále ZO seznámil s možností požádat o odkup pozemků  PK 91/13 a PK 91/14 a KN 542 
z majetku PF ČR. 
 
Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemku 91/5  
do vlastnictví obce. Dále ZO souhlasí s podáním žádosti o odkup pozemků  PK 91/13 a 
PK 91/14 a KN 542 z majetku PF ČR. 
 
 
Bod 11: Různé 



Starostka obce seznámily členy ZO s průběhem jednání o možnosti přidělení dotací na 
výstavbu VaK. Dále sdělila, že občané dostanou do konce týdne informace o harmonogramu 
prací do konce roku 2007 ve výstavbě VaK v obci. 
Paní Hanzlíková zhodnotila kulturní akce v měsíci červnu. 
 
Závěr: 
Starostka obce formálně ukončila zasedání ZO ve 20,45 hodin. 
 
 
 
                                         
 
 
 Zapsal : Ing. Ludmila Červínová Dne : 12.6.2007 
 
 Ověřili :  E.Fialová 
  Ing.Veronika Vrecionová 
       
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
       
 


