
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo :          8 

 Datum : 02.09.2009 

 
 

 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 2.9.2009 

 

 

Program:  1. Strategický plán obce 

                  2. Darovací smlouva – Benuga – parc. č. 431/95 

  3. Kupní smlouva – p. Vojka – parc. č. 531/7 a KN 181 

                 4.  Kupní smlouva – pí. Šubrtová – parc. č. 531/7 a KN 181 

                  5.  Kupní smlouva – pí. Dušková – parc. č. 531/7 a KN 181 

                6.  Kupní smlouva – pí. Fischerová – parc. č. 531/7 a KN 181 

 7.  Dodatek ke Smlouvě o zprac.ÚP Přezletic        

                 8.  Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu drobných památek 

                 9.  Dohoda o uţív.veř.prostr. Autosalón KOBA - zrušení 

               10. Odvolání proti popl.za zhod.pozemku, ţádost o osvobození  – Bartoš J. 

                11. Schválení názvů navrţených ulic – obytný areál Zlatý kopec 

    12. Dodatek ke Smlouvě o dílo PG-29/2009/zak/S/Z 

13.  Smlouva na zpracování ţádosti o dotaci na MŠ a její zprostředkování 

        14. Stavba č. 3145 – TV Vinoř, smlouva o výpůjčce 

        15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB, poz. Č. 243/22, ČEZ     

Distribuce 

 16. Sml. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB, STP Net a p. a p. 

Reichertovými 

17. Souhlasné prohlášení – parc.č. 220/16/k.ú. Přezletice 

18. Smlouva o spolupráci – Mgr.A. Jiří Svoboda 

19. Různé:   řešení kácení stromů 

   Diskusní fórum občanů 

   Mateřská školka 

   Ţádosti o dotaci (Topolová, Na Váze, Zahradní) 

   Informace o Zlatém kopci 

   Zamítnutí ţádosti o grant z Fondu dopr.bezp. opatření 

Zamítnutí ţádosti o rekonstrukci ul. Veleňská, Vinořská, 

Cukrovarská a Dolní náves  

Informace o názorech občanů k architektonické soutěţi na 

nový OÚ 

 Informace i o stíţnostech občanů 

 Informace o přestupku obce – Obecní zpravodaj 

Pozvání na akce 5.9. a 13.9.2009 

 

Přítomni: ing.Veronika Vrecionová, p.Rudolf Novotný, p.Eva Fialová, p.Olga Hanzlíková, 

p.Ilona Řachová, ing.Ludmila Červínová, ing. Táňa Panýrová 

Ing. Ladislava Kopáčová 

Hosté: Mgr. Bednářová, Mgr. Babáček 

 

Starostka obce zahájila veřejné zasedání ZO v 18,05 hod. Konstatovala, ţe je přítomna 

nadpoloviční většina zastupitelů obce a tudíţ je zastupitelstvo plně usnášeníschopné. 

 



Za ověřovatele zápisu byla navrţena E.Fialová 

Navrţení členové návrhové komise: I.Řachová, ing. Červínová 

Zapisovatelem zápisu byla navrţena ing. Kopáčová 

 

Jmenování ověřovatele zápisu: navrţena E.Fialová 

 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrţelo se: 0 

 

Jmenování členů návrhové komise: navrţeny I.Řachová, ing.Červínová 

 Hlasování: pro: 7  proti. 0  zdrţelo se: 0 

 

Jmenování zapisovatele. Navrţena: ing.Kopáčová 

 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrţelo se: 0 

  

Hlasování o navrţeném programu: 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrţelo se: 0 

 

 

Bod 1. Strategický plán obce  

Návrh usnesení: Starostka obce předloţila ZO první návrh strategického plánu (příloha č. 1). 

Jeho aktualizace je nutná – strategický plán je poţadován u většiny ţádostí o dotace. Zájemci 

se také mohou dočíst, jaké plány má obec. 

Hlasování: pro: 7 proti:   0 zdrţelo se:  0 

Usnesení: ZO souhlasí s nutností aktualizace strategického plánu obce. Bere na vědomí první 

návrh tohoto strategického plánu a do 14 dnů předloţí zastupitelé své připomínky tak, aby 

mohly být do materiálu zapracovány do příštího zasedání ZO.    

 

Bod 2.  Darovací smlouva – Benuga –  parc. č. 431/85 

Návrh usnesení:  Starostka obce seznámila ZO s připravenou darovací smlouvou firmy 

Benuga, týkající se pozemku parc. č. 431/85 (u okálů). Aktuálně je pozemek pro obec málo 

vyuţitelný, ze strategických důvodů by však bylo dobré pozemek získat. Pokud by došlo 

k prodejům okolních malých pozemků (např. potok apod.), mohl by se pozemek scelit a pak 

jej vyuţít jako např. odpočinkovou zónu, park apod. Darovací smlouva bude ještě 

zkonzultována s právním zástupcem obce.  

 Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO souhlasí s přijetím daru (tj. s uzavřením darovací smlouvy). Pověřuje starostku 

obce podpisem smlouvy, a to po konzultaci s právníkem obce (příloha č.2).   

 

Bod 3.  Kupní smlouva p. Vojka – parc. č. 531/7 a KN 181 (příloha č.3) 

a 

Bod 4. Kupní smlouva- pí Šubrtová 531/7 a KN 181 (příloha č.4) 

a  

Bod 5. Kupní smlouva- pí Dušková 531/7 a KN 181 (příloha č.5) 

a 

Bod 6. Kupní smlouva- pí Fischerová 531/7 a KN 181 (příloha č.6) 

Návrh usnesení: Starostka obce předloţila ZO připravené návrhy kupních smlouv s p. Vojkou, 

pí. Šubrtovou, pí. Duškovou a pí. Fischerovou. Všechny kupní smlouvy se týkají pozemků 

parc. č. 531/7 a KN 181, tj. pozemků v ul. Cukrovarská (u hasičárny), na nichţ je plánována 

výstavba okruţní křiţovatky. Jedná se o poslední pozemky, potřebné pro podání ţádosti o 

územní rozhodnutí a následně pro vydání stavebního povolení. Smlouvy budou 

zkonzultovány s právníkem obce.  

 Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se:  0 



Usnesení k bodům č.3,4,5,6: ZO souhlasí s koupí uvedených pozemků a s uzavřením výše 

uvedených kupních smluv. Pověřuje starostku obce k podpisu předmětných kupních smluv. 

ZO souhlasí s přípravou podkladů pro vydání územního rozhodnutí.  

 

Bod 7:  Dodatek ke Smlouvě o zpracování územního plánu Přezletice 

Návrh usnesení:  Starostka obce seznámila ZO s dodatkem k jiţ uzavřené smlouvě o 

zpracování ÚP obce. V minulých měsících proběhla změna architekta (pův. Kolpron, akt. FO 

Ing. Arch. Starčevič). Předloţený dodatek obsahuje přehled jiţ provedených plateb 

původnímu zpracovateli a rozsah jím provedených prací. Je zde dále specifikováno, jaké 

práce a jaké částky budou proplaceny novému zpracovateli ÚP. Návrh dodatku byl 

zkonzultován s právníky. 

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě (příloha č. 7) v předloţeném znění 

a pověřuje starostku podpisem přiloţeného Dodatku.  

 

Bod 8:  Smlouva o poskytnutí dotace na obnovu drobných památek č. 51/DP/2009 

Návrh usnesení:  Starostka obce seznámila ZO s připravenou smlouvou o poskytnutí dotace 

na obnovu drobných památek. Obci byla Krajským úřadem přidělena dotace na opravu 

kapličky Panny Marie (Dolní náves) ve výši 20 tis. Kč, tj. cca 1/3 poţadované dotace (cca 

22% z předpokládaných nákladů na obnovu). Smlouva bude zkonzultována s právníkem obce.  

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO souhlasí s přijetím dotace za stávajících podmínek, souhlasí s podpisem 

předloţené smlouvy (příloha č. 8) a pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy o poskytnutí 

dotace na obnovu drobných památek ve Středočeském kraji na rok 2009, číslo: 51/DP/2009. 

 

Bod 9:  Dohoda o uţív.veř.prostr. Autosalón KOBA-zrušení 

Návrh usnesení:  Starostka obce seznámila ZO s moţností zrušení Dohody o uţívání 

veřejného prostranství, uzavřené s Autosalónem KOBA. Pro upřesnění uvedla, ţe se jedná o 

pozemky mimo vydláţděnou část před autosalónem (tyto plochy jsou ve vlastnictví 

autosalónu). Veřejným prostranstvím se rozuměly okolní nezpevněné plochy. Vzhledem 

k zásadnímu omezení činnosti autosalónu je pronájem veřejného prostranství jiţ 

bezpředmětný a je moţné historickou dohodu zrušit.  

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO nemá připomínky k návrhu na zrušení Dohody o uţívání veřejného prostranství 

(příloha č. 9) , souhlasí s jejím zrušením a pověřuje starostku obce ke zrušení Dohody.  

 

Bod 10:  Odvolání proti popl.za zhod.pozemku, ţádost o osvobození  – Bartoš J. 
Návrh usnesení:  Starostka obce seznámila ZO se ţádostí pana Bartoše (příloha č. 10)  o 

osvobození od poplatku za zhodnocení pozemku. Přednesla důvody, uvedené p. Bartošem.   

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO nepovaţuje důvody p. Bartoše za natolik váţné, aby bylo moţné souhlasit 

s osvobozením od poplatku za zhodnocení pozemku. ZO zamítá ţádost o osvobození. 

Zároveň ZO souhlasí s uzavřením případného splátkového kalendáře na úhradu uvedeného 

poplatku a s uzavřením splátkového kalendáře na úhradu kanalizačního čerpadla dle návrhu p. 

Bartoše, vše s maximální dobou splatnosti do 31.12.2013.  

 

Bod 11: Schválení názvů navrţených ulic – obytný areál Zlatý kopec 

Návrh usnesení: Ing. Červínová (na minulém ZO pověřená navrhnout názvy 5 nových ulic 

v nově budované lokalitě „Zlatý kopec“) seznámila ZO s návrhy moţných názvů ulic. 

Připraveny byly s ohledem na historické názvy lokality i s ohledem na stávající názvy 

praţských ulic (tj. nové ulice by měly mít názvy, které dosud v Praze nejsou, aby v případě 

připojení Přezletic k Praze nebylo nutné alespoň tyto nové ulice přejmenovávat). Navrţeny 



byly tyto názvy: nejvýznamnější ulice „Pod Zahrady“, boční ulice „U Prostředňáku“, 

„Potoční“, „Nové Haltýře“ a „Staré Haltýře“. 

 Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO souhlasí s navrţenými názvy ulic. Nové názvy budou zapracovány do 

katastrální mapy – viz příloha. 11 

 

 

Bod 12:  Dodatek ke Smlouvě o dílo PG-29/2009/zak/S/Z 

Návrh usnesení:  Starostka obce seznámila ZO s návrhem dodatku ke Smlouvě o dílo PG-

29/2009/zak/S/Z, uzavřené s firmou Pragis. Smlouva o dílo se týká rekonstrukce ulice 

Topolová (stará část) vč. dešťové kanalizace. Dodatek upravuje termíny plnění smlouvy – 

veškeré poţadované dotace na rekonstrukci byli zamítnuty, obec pracuje na ţádostech o 

dotace z jiných programů. Vzhledem k jiţ vydaným nákladům (výběrové řízení atd.) je 

nejvýhodnější podepsat dodatek ke stávající smlouvě a prodlouţit termíny plnění. Firma 

Pragis s tímto řešením souhlasí a pro obec je toto řešení optimální.   

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO souhlasí s podpisem předloţeného Dodatku ke Smlouvě o dílo PG-

29/2009/zak/S/Z (příloha č. 12) a pověřuje starostku obce k jeho podpisu.    

 

Bod 13: Smlouva na zpracování ţádosti o dotaci na MŠ a její zprostředkování 

Návrh usnesení:  Starostka obce seznámila ZO s připravenou smlouvou na zpracování ţádosti 

o dotaci na MŠ. Ţádosti o dotace podobného rozsahu jsou velmi náročné, obec proto vyuţívá 

pomoci p. Damaška. Na kaţdou novou ţádost je potřeba uzavírat nové smlouvy (o dílo). 

Aktuálně předloţená smlouva jiţ byla zkonzultována s právníky obce.  

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO souhlasí s podpisem předloţené Smlouvy na zpracování ţádosti o dotaci na MŠ 

(příloha č. 13)  a její zprostředkování a pověřuje starostku obce k podpisu Smlouvy na 

zpracování ţádosti o dotaci na MŠ.   

 

Bod 14. Stavba č. 3145 – TV Vinoř, smlouva o výpůjčce 

Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s předloţenou smlouvou o výpůjčce. Jedná se o 

výpůjčku pozemků obce v k.ú. Vinoř, vypůjčených v souvislosti s budováním chodníku 

z Vinoře do Přezletic (budovaná část u lesa). Chodník nestaví obec, ale je na obecních 

pozemcích, je proto nutné pro investora a stavební firmu mít uzavřenu smlouvu o výpůjčce 

pozemků. 

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO souhlasí s podpisem předloţené Smlouvy o výpůjčce (příloha č. 14)  a 

pověřuje starostku obce k podpisu.   

 

Bod 15. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB, poz. č. 243/22, ČEZ 

Distribuce 

Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s předloţenou smlouvou o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcných břemen. Smlouva se týká výměrově malého obecního pozemku u 

lakovny. Pozemky za tímto obecním pozemkem jsou určeny k výstavbě, přes obecní pozemek 

je nutné vést přípojky elektřiny.  

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO souhlasí s podpisem předloţené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene (příloha č. 15 )a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.   

 

Bod 16. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB, STP Net a  Reichertovými  

Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s předloţenou smlouvou o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcných břemen. Tato smlouva vyplývá z nutnosti posunu plynového 



vedení – p. Reichert z technických důvodů sjednocuje veškeré přípojky do jedné části 

oplocení, v případě plyn.vedení  je nutné posunout vedení i v obecním pozemku. Dnes je jiţ 

přípojka v obecním pozemku  umístěna, jedná se pouze o její posunutí – a k tomu je nutné 

uzavřít novou smlouvu o věcném břemenu.  

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO souhlasí s podpisem předloţené Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene (příloha č.16 ) a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.   

 

Bod 17. Souhlasné prohlášení – parc.č. 220/16 v k.ú. Přezletice 

Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s vyjádřením Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových (příloha č.17)  k ţádosti o vydání souhlasného prohlášení k pozemku 

parc. č. 220/16 v k.ú. Přezletice (pozemek u tenisových kurtů – místní komunikace ve správě 

obce). Obec poţádala o bezúplatný převod tohoto pozemku do vlastnictví obce.  

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 220/16, k.ú. Přezletice a 

pověřuje starostku obce k dalšímu jednání v dané věci a k doplnění poţadovaných podkladů. 

 

Bod 18. Smlouva o spolupráci – Mgr.A. Jiří Svoboda 

Návrh usnesení: Starostka obce seznámila ZO s návrhem Smlouvy o spolupráci s Mgr.A. 

Jiřím Svobodou. Předmětem smlouvy je konzultační činnost spojená s architekturou a 

stavebnictvím. Obec je nucena se vyjadřovat k řadě sloţitých stavebních a architektonických 

řešení a záleţitostí, dosud vyuţívala jinou společnost, ale lhůty pro vyjádření se zásadně 

prodluţovaly. Bylo by proto vhodné vyuţít sluţby jiného architekta. Mgr. A. Jiří Svoboda 

s obcí jiţ na některých zakázkách spolupracoval a vše probíhalo k oboustranné spokojenosti.  

Hlasování:  pro: 7 proti: 0 zdrţelo se: 0 

Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci s Mgr.A. Svobodou a pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. ( příloha č.18) 

 

Bod 19. Různé  

a) kácení stromů v ul. Zahradní 

- při opravách komunikace Zahradní I. došlo k zásadnímu poškození stromů (lípy), některé 

stromy jiţ spadly při vichřici, ostatní jsou nenávratně poškozené. Je nutné všechny poškozené 

stromy vykácet a nahradit novými stromy. ZO souhlasí s pokácením stromů dle platných 

pravidel – tj. v období vegetačního klidu. Vykácené stromy budou nahrazeny novými stromy 

s tím, ţe o konkrétních typech nových stromů bude rozhodnuto na dalších zasedáních ZO tak, 

aby bylo moţné provést novou výsadbu ještě před zimou. Nabídku na výsadbu zatím 

předloţila pouze firma Imramovský s.r.o. (příloha č. 19) Přehled moţných stromů k výstavbě 

předloţí Ing. Červínová a pí. Řachová. 

V souvislosti s výsadbou v ul. Zahradní informovala pí. Řachová o úpravách zelených ploch 

mezi parkovacími místy – v nakloněných částech ulice nebude pouţita tráva, ale budou 

vyuţity půdokryvné rostliny. Výsadbu provede firma Jan Diviš, Radonice, úpravy pozemků 

pak zařídí stávající stavební firma (zodp. p. Ivanov). 

b) diskusní fórum občanů na webových stránkách obce 

- hosté zasedání (Mgr. Bednářová a Mgr. Babáček) přišli projednat moţnost obnovení 

diskusního fóra na webových stránkách obce. Starostka obce znovu informovala o důvodech, 

které vedly k ukončení diskusního fóra (zejm. anonymita diskutujících, vedoucí často pouze 

k vyřizování osobních účtů; omezená moţnost reakce obce na často zcela zavádějící 

informace, smyšlenky a nepravdy ; minimální vyuţívání fóra apod.).  Mgr. Bednářová a Mgr. 

Babáček se zasazují o znovuzavedení i s tím, ţe by byli pro registraci přístupu. Uvedli, ţe si 

myslí, ţe z fóra mohou plynout i pozitivní podněty. ZO zváţí moţnost obnovení diskusního 

fóra s tím, ţe by byla nutná registrace přispěvatelů a bude vyhrazeno právo vypnout diskusi 



v případě vulgarit, zneuţívání obecního webu apod. ZO se tomuto tématu bude ještě věnovat 

na příštím jednání. 

c) studie mateřské školky 

- informace: obec obdrţela 3 studie zamýšlené mateřské školky. Po dohodě i s p. architektem 

byla zastupiteli vybrána jedna studie, která bude dále rozpracována. 

d) ţádosti o dotace – místní komunikace Topolová (kompletní obnova - stará část), 

Zahradní II., Na Váze (chodníky, parkovací stání) 

- starostka obce informovala ZO o výsledku podané ţádosti o dotace na obnovu místních 

komunikací – bez udání důvodu nebyla Krajským úřadem pro Středočeský kraj z programu 

FROM  poskytnuta   

e) informace o Zlatém kopci 

- po cca 2-letém snaţení byly pozemky na Zlatém kopci převedeny do vlastnictví obce. 

V současnosti s nimi jiţ můţe obec nakládat, tj. nejdříve je nutné provést likvidaci ekologické 

zátěţe (kompletní vyčištění pozemků – pův. divoká skládka…). Likvidace ekologické zátěţe 

je finančně vysoce náročná záleţitost, obec bude poţadovat dotaci. Aktuálně probíhá 

zjišťování dotačních poţadavků a proběhly první testy znečištění. Obec obdrţela 2 nabídky na 

likvidaci ekologické zátěţe, finančně zcela odlišné. Jakmile bude známo, které testy a 

podklady jsou poţadovány pro získání dotace, proběhnou další jednání s firmami a bude 

event. vybrán zhotovitel. 

f) zamítnutí ţádostí o grant z Fondu dopravně-bezpečnostních opatření 

- starostka obce informovala o výsledku ţádosti o grant z Fondu DPO (retardéry, zpomalovací 

prahy v ul. Vinořská – v blízkosti autobusových zastávek) – ţádost byla zamítnuta Krajským 

úřadem pro Středočeský kraj bez uvedení důvodu (příloha č. 20). 

g) zamítnutí ţádosti o rekonstrukci páteřní komunikace Vinořská, Cukrovarská, Dolní 

náves, Veleňská 

- obec se v souvislosti s budováním vodovodu a kanalizace zavázala finančně zajistit nový 

asfaltový koberec s tím, ţe tato akce by měla stát celkem cca 14 mil. Kč, z toho ½ (7 mil. Kč) 

uhradí Kraj. Tuto částku by obec byla schopna zajistit raději na zásadní oprava silnic (tj. 

nikoli pouze asfaltový koberec, ale i vybudování řádného „kufru“, svodu dešťové vody atd.). 

Kompletní oprava by představovala investici cca 30 mil. Kč. Vzhledem k tomu, ţe stávající 

silnice jsou objektivně zcela nevyhovující (nemají ţádný základ, prováděné nárazové opravy 

nejsou naprosto efektivní), povaţovali zástupci obce za rozumné poţádat Krajský úřad pro 

Stč.kraj o spolupráci a doplnění finančních prostředků (cca 23 mil. Kč), přičemţ Krajský úřad 

stejně bude muset vynaloţit 7 mil na poloţení koberce (toto povaţujeme za zcela nesmyslně 

vynaloţené prostředky). Tato ţádost byla opět bez uvedení důvodu Krajským úřadem 

zamítnuta. 

Obec se pokusí získat chybějící prostředky z jiných zdrojů. Za stávající situace je pokládání 

nového asfaltového koberce naprosto zbytečné. Zároveň však SÚS informovala obec o tom, 

ţe silnice jsou neopravitelné a prováděné opravy představují pouze plýtvání finančními 

prostředky. 

h) informace o názorech občanů k architektonické soutěţi na nový Obecní úřad 

- diskuze o nové podobě budovy Obecního úřadu (přebudování stávajícího statku „U Křenů“, 

Horní náves 45 – u autobusové zastávky) se zúčastnilo cca 20 občanů 

V této souvislosti bylo znovu připomenuto, ţe se k budování nového OÚ nepřistupuje z pouhé 

rozmařilosti, ale obec se snaţí vyuţít aktuálně vypsaných evropských dotací. Ţádné 

zadluţování obce v této souvislosti není plánováno – v případě, ţe obec dotace nezíská, 

nebude zatím k budování nového OÚ přistoupeno. Podmínkou pro získání dotace 

z evropských fondů je však vţdy mj. připravený projekt. Vzhledem k tomu, ţe zpracování 

projektu je časově poměrně náročná záleţitost a termíny pro předloţení ţádostí o konkrétní 

dotaci jsou dosti krátké, musí mít obec projekty připravené tzv. v šuplíku.  

Pro výběr projektu byla ustanovena nezávislá komise, o konečném řešení však bude 

rozhodovat zastupitelstvo obce. 



i) informace o stíţnostech občanů 

- starostka obce informovala ZO o stíţnostech občanů, doručených na OÚ. Jedná se 

především o opakované stíţnosti na chování sousedů, volné pobíhání psů apod. – tyto spory je 

nutné řešit buď na přestupkové komisi v Brandýse nad Labem, na Policii ČR či se obrátit 

přímo na soud. 

Další stíţnosti se týkaly zejm. poplatků za zhodnocení pozemku v důsledku vybudování 

vodovodu a kanalizace. 

j) informace o přestupku obce – Obecní zpravodaj 

- na základě stíţnosti, podané Krajskému úřadu pro Středočeský kraj, bylo zjištěno, ţe 

vydávaný Obecní zpravodaj nesplňuje §8 tiskového zákona – tj. v kaţdém vydání nejsou 

uvedeny všechny povinné údaje (název periodického tisku, četnost vydávání, evidenční číslo 

přidělené ministerstvem atd.). Při ústním jednání obec své pochybení uznala a přislíbila 

sjednat nápravu. Za přestupek obec obdrţela pokutu výši 100,- Kč, kterou v řádném termínu 

uhradila. 

Zároveň obec neprodleně poţádala o udělení evidenčního čísla Ministerstvo kultury, toto číslo 

bylo přiděleno a v dalším vydání Obecního zpravodaje budou jiţ všechny údaje dle §8 

tiskového zákona uvedeny.  

k) neplatiči 

- starostka obce informovala ZO o neuhrazených pohledávkách, tj. konkrétně uvedla, které 

osoby či firmy neuhradili či nehradí své závazky vůči obci a s OÚ nekomunikují a nereagují 

na výzvy. Po této informaci bylo rozhodnuto, ţe „nereagující“ dluţníci budou naposledy 

vyzváni k úhradě a pokud nedojde k nápravě, bude vymáhání pohledávek neprodleně předáno 

právnímu zástupci obce.  

 

Na závěr pozvala pí. Hanzlíková (kulturní komise) a starostka obce všechny občany na 

pořádané kulturní akce dne 5.9.2009 (rozloučení s prázdninami) a dne 13.9.2009 (Přezletické 

posvícení, znovuvysvěcení kapličky …). Plakáty s pozváním budou vyvěšeny na vývěskách 

obce. 

 

Závěr: 

Starostka obce formálně ukončila zasedání ZO ve 20,20 hod.  

 

 

  

 

 Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová Dne : 2.9.2009 

 

 Ověřila :  E.Fialová 

  Ing.Veronika Vrecionová 

       starosta obce 

 
 

  

 


