
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo :          8
Datum :07.11.2014

Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 7.11.2014 

Program:  

1. Zahájení

2. Složení slibu zvolených členů ZO

3. Volba starosty a místostarosty obce 

4. Předání úřadu a dokumentů novému vedení obce

5. Volby předsedů finančního a kontrolního výboru

6. Odměny zastupitelům obce

7. Výběr dalších komisí potřebných pro zkvalitnění života v obci

8. Jmenování předsedy tiskové (redakční) rady

9. Výběr členů tiskové (redakční) rady

10. Pověření starosty a místostarosty zjištěním fin.možností obce (odchodné)

11. Záměr zřídit věcné břemeno RWE GasNet.s.r.o.

12. SOD v oblasti sběru, přepravě a odstraňování odpadu r. 2015 (podpis smlouvy)

13. Příspěvek na Sweden Cup

14. Příspěvek cvičitelce – rehabilitační cvičení

15. Název ulice V Podskalí - sever

16. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (přeložka NN Zahradní 158)

17. Záměr zřídit věcné břemeno kNN, Kaštanová č.p. 243/19

18. Darovací smlouva OBADI s.r.o. – informace

19. Záměr zřídit věcné břemeno – Biňovec Pavel

20. Aktualizace Přílohy č. 1 Směrnice č. 4/2012 (podpisové vzory)

21. Příprava rozpočtu – r. 2015

22. Úprava Smlouvy o dílo – multifunkční obecní dům

23. Různé, diskuze



Přítomni:   Ing. Ludmila Červínová, p. František Hucek, p. Jan Macourek, p. Pavel Milota, p. 
Rudolf  Novotný, p. Tomáš Říha, Ing. Veronika Vrecionová
Omluveni:   xxx
Hosté

Bod 1. Zahájení
Dosavadní starostka obce Ing. Vrecionová zahájila v 18,03 hod. zasedání zastupitelstva obce a 
přivítala  nově  zvolené  zastupitele.  Konstatovala,  že  jsou  přítomni  všichni  nově  zvolení 
zastupitelé obce a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Dosavadní starostka obce Ing. Vrecionová předala vedení zasedání nejstaršímu členu ZO.
Zvolení ZO z Přezleťáci o.s. požádali dosavadní starostku o prozatímní vedení jednání, a to 
do doby zvolení nového starosty obce.
Následně  dosavadní  starostka  vyzvala  ZO  k návrhům  na  ověřovatele  zápisu,  návrhovou 
komisi a zapisovatele.

Navržení členové návrhové komise: F. Hucek, J. Macourek
Zapisovatelem zápisu byla navržena Ing. L. Kopáčová
Ověřovateli zápisu byly navrženi: J. Macourek, R. Novotný
Hlasování o návrhové komisi, zapisovateli a ověřovatelích zápisu bylo navrženo „an blok“

Jmenování členů návrhové komise: F. Hucek, J. Macourek
Jmenování zapisovatele: Ing. L. Kopáčová
Ověřovatelé zápisu: J. Macourek, R. Novotný

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 0

Bod 2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce
Po oficiálním zahájení dosavadní starostka obce Ing. Vrecionová předložila a přečetla nově 
zvoleným zastupitelům obce Slib zastupitele a všichni členové zastupitelstva stvrzují slovem 
SLIBUJI a svým podpisem.

Dosavadní starostka obce předala vedení zasedání nejstaršímu členu nového zastupitelstva  
obce panu Rudolfu Novotnému. 

3. Volba starosty a místostarosty obce  
Člen návrhové komise p.  Hucek předložil  ZO návrhy na pozici  starosty a místostarosty a 
uvedl důvody svého návrhu. ZO Ing. Vrecionová požádala o slovo a uvedla, že akceptuje 
výsledky voleb do ZO, nesouhlasí však s vedením předvolební kampaně apod., proto zvolení 
ZO  za  ODS  a  nezávislé  přechází  do  opozice.  Proto  nebudou  podávat  žádné  návrhy  a 
protinávrhy na pozici starosty a místostarosty a nebudou ani hlasovat pro předložené návrhy.  

Návrh usnesení 3.1.: Na pozici starosty obce je navržen pan Tomáš Říha. Navržený kandidát 
s návrhem souhlasí. 

Hlasování: pro: 4 proti: 3 zdržel se: 0
Usnesení 3.1.:  Starostou obce byl zvolen p. Tomáš Říha, a to poměrem hlasů 4:3. Starosta 
bude funkci vykonávat jako neuvolněný.

Návrh usnesení 3.2.: Na pozici místostarosty obce je navržen pan Rudolf Novotný. Navržený 
kandidát s návrhem souhlasí.

Hlasování: pro: 4 proti: 3 zdržel se: 0



Usnesení 3.2.:  Místostarostou obce byl zvolen p. Rudolf Novotný, a to poměrem hlasů 4:3. 
Místostarosta bude funkci vykonávat jako uvolněný.

Hlasování o navrženém programu:
Návrhová komise požádala ZO o úpravu navrženého programu zasedání, a to:

1) zařazení nového bodu: předání úřadu a dokumentace novému vedení obce; a
2) zařazení nového bodu: výběr předsedy tiskové (redakční rady); a 
3) zařazení  nového  bodu:  pověření  předsedy  tiskové  (redakční)  rady  výběrem  členů 

tiskové (redakční) rady; a 
4) zařazení nového bodu: pověření starosty/místostarosty zjištěním finanční situace obce 

a přípravou návrhu postupu vyplacení odstupného předchozímu vedení obce; a
5) zařazení  nového  bodu:  úprava  smlouvy  na  projektovou  část  –  nový  obecní  dům 

(pověření ZO); a
6) vyřazení bodu (pův. 9) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB (přeložka 

VN, TS Abbey s.r.o.); a
7) vyřazení bodu (pův. 11) Plánovací smlouva Abbey s.r.o.; a
8) vyřazení bodu (pův. 12) – veřejná zakázka malého rozsahu – projektová dokumentace 

na rekonstrukci ulice V Uličce; a
9) vyřazení bodu (pův. 15) – Dohoda mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací; a
10) vyřazení bodu (pův. 20) – Revokace usnesení ZO; a
11) vyřazení  bodu  (pův.  18)  –  Návrh  rozpočtového  opatření  č.  6/2014  –  aktuálně 

nepotřebné; a
12)  zařazení bodu „Různé, diskuze“.

Navrženo bylo hlasování o zařazení všech bodů „an blok“.“ 
Poznámky, připomínky, podněty hostů:  xxx
Přítomní hosté žádné připomínky nevznesli, a proto přistoupilo ZO k hlasování. 

Návrh usnesení: ZO souhlasí  s navrženou úpravou programu zasedání ZO. Navržené nově 
zařazené body budou vhodně zařazeny do programu. Body budou adekvátně přečíslovány .   

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3
Usnesení: ZO souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání ZO. Navržené nově zařazené 
body budou vhodně zařazeny do programu. Body budou adekvátně přečíslovány .   

Bod 4. Předání úřadu a dokumentů novému vedení obce
ZO  Ing.  Vrecionová  uvedla,  že  podklady  jsou  uloženy  v prostorách  obecního  úřadu 
s rozdělením na rozpracované a ukončené. Bude lepší, aby se s podklady nové vedení obce 
nejprve seznámilo a poté,  v případě potřeby, domluvilo s bývalým vedením obce pracovní 
schůzku, na nichž poskytnout novému vedení obce konkrétní informace a vysvětlivky.
ZO tuto informaci bere na vědomí.

Bod 5. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru
ZO p. Novotný požádal ZO o předkládání návrhů na předsedy – a event. členy – finančního a 
kontrolního výboru. ZO Ing. Vrecionová požádala o přidělení kontrolního výboru a navrhla i 
jeho předsedu a členy. 

Návrh usnesení 5.1.: ZO ustanovuje finanční výbor a jmenuje jeho předsedu, a to sl. Janu 
Moravskou.  Členové  finančního  výboru  budou  jmenováni  v nejbližším  možném  termínu. 
Předsedovi výboru není přiznávána žádná finanční odměna. 

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3



Usnesení  5.1.:  ZO  ustanovuje  finanční  výbor  a  jmenuje  jeho  předsedu,  a  to  sl.  Janu 
Moravskou.  Členové  finančního  výboru  budou  jmenováni  v nejbližším  možném  termínu. 
Předsedovi výboru není přiznávána žádná finanční odměna za vedení výboru.

Při vyhotovování čistopisu zápisu bylo zjištěno, že dle platného zákona může být předsedou  
výboru  pouze  člen  zastupitelstva  obce  (nikoliv  náhradník).  O  předsedovi  a  členech  
finančního výboru bude proto jednáno a hlasováno na nejbližším následujícím zasedání  
ZO. Ověřovatelé zápisu tedy konstatují, že finanční výbor nebyl na ustavujícím zasedání  
ustanoven, byl však učiněn pokus o ustanovení.

Návrh usnesení 5.2.: ZO ustanovuje kontrolní výbor a jmenuje jeho předsedu a členy, a to 
v následujícím složení: Ing. Veronika Vrecionová, předseda

Ing. Ludmila Červínová, člen
p. Pavel Milota, člen 

Předsedovi výboru není přiznávána žádná finanční odměna za vedení výboru. Členové výboru 
nebudou za členství v příslušném výboru finančně kompenzováni.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení  5.2.:  ZO  ustanovuje  kontrolní  výbor  a  jmenuje  jeho  předsedu  a  členy,  a  to 
v následujícím složení: Ing. Veronika Vrecionová, předseda

Ing. Ludmila Červínová, člen
p. Pavel Milota, člen 

Předsedovi výboru není přiznávána žádná finanční odměna za vedení výboru. Členové výboru 
nebudou za členství v příslušném výboru finančně kompenzováni.

Bod 6. Odměny zastupitelům obce
Návrh  usnesení  6.1. –  odměna  neuvolněnému  starostovi obce  bude  poskytována 
v maximální platné zákonné výši, tj. ve výši 60% odměny uvolněného starosty.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1
Usnesení 6.1.: ZO stanovuje měsíční odměnu neuvolněného člena zastupitelstva obce, který 
vykonává funkci starosty, a to v souladu s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění přijaté 
novely  č.  459/2013 Sb..  ZO stanovuje  měsíční  odměnu neuvolněnému  starostovi  ve  výši 
0,6násobku výše měsíční odměny, stanovené dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
ve  znění  přijaté  novely  č.  459/2013  Sb.  pro  uvolněného  člena  zastupitelstva  obce,  který 
vykonává funkci starosty. Poskytování odměny bude zahájeno od následujícího pracovního 
dne po datu schválení zastupitelstvem obce, tj. od 10.11.2014 včetně.

Návrh  usnesení  6.2. –  odměna  uvolněnému  místostarostovi obce  bude  poskytována 
v maximální výši dle platných zákonných norem.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení 6.2.:  ZO stanovuje měsíční odměnu uvolněného člena zastupitelstva obce,  který 
vykonává funkci  místostarosty,  a to v souladu s Nařízením vlády č.  37/2003 Sb. ve znění 
přijaté novely č. 459/2013 Sb. ZO stanovuje měsíční odměnu uvolněnému místostarostovi 
v maximální výši, stanovené dle přílohy č. 1 k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění přijaté 
novely  č.  459/2013 Sb.  pro uvolněného  člena  zastupitelstva  obce,  který  vykonává funkci 
místostarosty. Poskytování odměny bude zahájeno od následujícího pracovního dne po datu 
schválení zastupitelstvem obce, tj. od 10.11.2014 včetně.

Návrh usnesení  6.3. –  odměna zastupitelů  obce bude poskytována v maximální  výši  dle 
platných zákonných norem.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
Usnesení  6.3.:  ZO  stanovuje  měsíční  odměnu  neuvolněných  členů  zastupitelstva  obce, 
nevykonávajících funkci starosty nebo místostarosty,  a to v maximální  výši, stanovené dle 
přílohy č.  1 k Nařízení  vldáy č.  37/2003 Sb. ve znění přijaté  novely č.  459/2013 Sb. pro 



neuvolněného člena zastupitelstva obce, který nevykonává funkci starosty ani místostarosty. 
Poskytování  odměny  bude  zahájeno  od  následujícího  pracovního  dne  po  datu  schválení 
zastupitelstvem, tj. od 10.11.2014 včetně.

Bod 7. Výběr dalších komisí potřebných pro zkvalitnění života v obci
ZO p. Macourek uvedl, že zatím ZO nenavrhuje zřízení žádných dalších komisí. ZO má zájem 
o  spolupráci  s občany,  kteří  by  sami  měli  zájem  podílet  se  na  chodu  obce,  pořádání 
společenských akcí apod. Konkrétní úkoly budou zatím řešeny formou pracovních skupin, 
pověřením konkrétních osob apod. ZO bere tuto informaci na vědomí. 

Bod 8. Jmenování předsedy tiskové (redakční) rady
Návrhová komise požádala ZO o jmenování předsedy tiskové (redakční)  rady a předložila 
svůj  návrh.  Předsedou  byl  navržen  p.  Jan  Macourek.  Žádný  protinávrh  nebyl  vznesen. 
Stávající tisková (redakční) rada zároveň podala svou rezignaci starostovi obce, který ji přijal.
Poznámky,  podněty,  připomínky:  Opozice  požádala  o  vyhrazení  prostoru  v obecním 
zpravodaji, což bylo bez problémů přislíbeno.
Návrh usnesení: Předsedou tiskové (redakční) rady je jmenován p. Jan Macourek.

Hlasování: pro: 4 proti: 1 zdržel se: 2
Usnesení: Předsedou tiskové (redakční) rady je jmenován p. Jan Macourek.

Bod 9. Pověření předsedy tiskové (redakční) rady výběrem členů tiskové (redakční) rady
ZO se shodlo, že výběr členů tiskové rady je zcela v pravomoci jejího předsedy. Výběr členů 
je  proto  plně  přenechán  p.  J.Macourkovi  a  ZO bude informováno o provedeném výběru. 
V bodu není navrhováno usnesení a není hlasováno.

Bod 10. Pověření starosty a místostarosty zjištěním fin.možností pro výplatu odstupného
Návrhová  komise  požádala  ZO  o  pověření  starosty  či  místostarosty  zjištěním  finančních 
možností  pro výplatu  odchodného býv.starostky a  místostarostky.  Odchodné je  vypláceno 
v souladu s platnými  zákonnými normami.  Je však nejprve nutné zjistit  finanční  možnosti 
obce  a  rozhodnout,  zda  bude  možné  vyplatit  odchodné  jednorázově  či  v postupných 
splátkách.  Rozhodnutí  je  plně  v kompetenci  starosty,  v daném  případě  však  považuje  za 
vhodné, aby se vyjádřilo ZO.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu a místostarostu obce k prověření finančních možností 
obce  provést  výplatu  odchodného  dosavadní  starostce  a  místostarostce  obce  a  navrhnout 
způsob a systém výplaty odchodného.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 3
Usnesení: ZO pověřuje starostu a místostarostu obce k prověření finančních možností obce 
provést výplatu odchodného dosavadní starostce a místostarostce obce a navrhnout způsob a 
systém výplaty odchodného.

Bod 11. Záměr zřídit věcné břemeno RWE GasNet s.r.o.
ZO Ing. Červínová informovala o požadavku na zřízení věcného břemene. Předmětné věcné 
břemeno vychází z Plánovací smlouvy v lokalitě Nohavice,  kde byla vybudována silnice a 
v ní umístěná infrastruktura.  Obec se již v plánovací smlouvě zavázala,  že věcné břemeno 
zřídí. Noví ZO uvedli, že se pro správné rozhodnutí musí nejprve seznámit se zmiňovanou 
Plánovací smlouvou, proto navrhli přesunout jednání o tomto bodu na další zasedání ZO.
Návrh usnesení: Záměr  zřídit  věcné  břemeno  RWE GasNet  s.r.o.  pro  pozemky v lokalitě 
Nohavice bude projednán po prostudování dokumentace  na dalším ze zasedání ZO. Bod se 
přesouvá.

Hlasování: pro: 4 proti: 1 zdržel se: 2



Usnesení: Záměr zřídit věcné břemeno RWE GasNet s.r.o. pro pozemky v lokalitě Nohavice 
bude projednán po prostudování dokumentace na dalším ze zasedání ZO. Bod se přesouvá.

Bod 12. SOD v oblasti sběru, přepravě a odstraňování odpadu r. 2015
ZO zahájilo projednávání svozu odpadů pro r. 2015. Jednání se zúčastnili i zástupci firem, 
účastnících  se  proběhlého  výběrového  řízení.  Ti  se  veřejně  vyjádřili  k připomínkám 
z výběrového řízení a zástupci vyřazených firem se veřejně ohradili proti vyřazení ze soutěže. 
Společně se zástupci ostatních společností prohlásili, že nesouhlasí s důvody, pro něž byly ze 
soutěže jejich nabídky vyloučeny. Přítomní hosté se dotazovali  na nabídky společností,  na 
dosavadní ceny za svoz odpadů apod. a na jejich dotazy bylo odpovězeno. 
ZO  Ing.  Červínová,  která  byla  členem  výběrové  komise,  se  ohradila  proti  vzneseným 
námitkám. 
Po živé diskuzi dospělo ZO k návrhu přesunout rozhodování na další zasedání ZO, neboť je 
mj. nezbytné zjistit možnosti přehodnocení původního rozhodnutí s tím, že likvidace a svoz 
odpadů v obci musí být řádně zajištěn již od 1.1.2015 (stávající smlouva končí 31.12.2014).
Návrh usnesení. Projednání Smlouvy o svozu komunálních odpadů na r. 2015 se přesouvá na 
nejbližší následující zasedání ZO.

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdrželo se: 3
Usnesení:  Projednání  Smlouvy  o  svozu  komunálních  odpadů  na  r.  2015  se  přesouvá na 
nejbližší následující zasedání ZO.

Bod 13. Příspěvek na Sweden Cup
ZO  Ing.  Červínová  informovala  ZO  o  předložené  žádosti  p.  Krejčovse  o  příspěvek  na 
uspořádaný nohejbalový turnaj Sweden Cup (již tradiční akce, probíhající poslední srpnový 
víkend). Požadovaná částka je 2 tis. Kč. ZO nemá připomínky.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím jednorázového příspěvku na nohejbalový turnaj 
Sweden Cup r. 2014 ve výši 2.000,- Kč.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení:  ZO  souhlasí  s poskytnutím  jednorázového  příspěvku  na  nohejbalový  turnaj 
Sweden Cup r. 2014 ve výši 2.000,- Kč.

Bod 14. Příspěvek cvičitelce (rehabilitační cvičení)
ZO  Ing.  Červínová  požádala  ZO  o  poskytnutí  jednorázového  příspěvku  cvičitelce  pí. 
Toulcové (rehabilitační cvičení), a to ve výši 3 tis. Kč. ZO nemá připomínky.
Návrh usnesení: ZO souhlasí  s poskytnutím jednorázového  příspěvku cvičitelce  paní  Janě 
Toulcové ve výši 3.000,- Kč.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím jednorázového příspěvku cvičitelce paní Janě Toulcové 
ve výši 3.000,- Kč.

Bod 15. Název ulice (V Podskalí – sever)
ZO projednalo  návrh  názvu  ulice  „V Podskalí  –  sever“.  Tento  návrh  se  většině  ZO zdá 
poněkud krkolomný. ZO Ing. Červínová informovala ZO, že podobným názvem svou ulici 
její obyvatelé sami nazývají a že se snažila svým návrhem vyjít vstříc těmto občanům – ul. 
V Podskalí  mají  uvedenu ve svých osobních dokladech, byli  by rádi,  pokud by k výměně 
dokladů nemuselo dojít. Dalším návrhem proto bylo např. „V Podskalí II.“. ZO se nakonec 
shodlo o názvu ulice aktuálně nerozhodovat a požádat o spolupráci občany.
Stanovení názvu ulice je tedy přesunuto na další zasedání ZO.



Bod 16. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti (přeložka NN Zahradní 158)
ZO  projednalo  smlouvu  o  zřízení  věcného  břemene,  týkající  přeložky  nízkého  napětí 
k rodinnému domu p. Pokorného. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
Přezletice, Zahradní 158 přeložka NN č. EP-12-6001824/VB/1 ve prospěch ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupenou na základě plné moci firmou K.Uhlíř s.r.o., a pověřuje starostu obce jejím 
podpisem. (příloha č.1)

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení:  ZO  souhlasí  s uzavřením  Smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  –  služebnosti 
Přezletice, Zahradní 158 přeložka NN č. EP-12-6001824/VB/1 ve prospěch ČEZ Distribuce, 
a.s., zastoupenou na základě plné moci firmou K.Uhlíř s.r.o., a pověřuje starostu obce jejím 
podpisem. 

Bod 17. Záměr zřídit věcné břemeno kNN, Kaštanová č.p. 243/19
ZO projednalo žádost o zřízení věcného břemene v ul. Kaštanová. Jedná se o kabel nízkého 
napětí  k rodinnému  domu  a  provozním  prostorám  (p.  Vacek).  Kabel  je  umístěn  mj. 
v pozemku obce parc.č. 243/19.
Návrh  usnesení: ZO  pověřuje  starostu  obce  k vyvěšení  záměru  zřízení  věcného  břemene 
k pozemkům parc.č. 243/22 a 516/1 v k.ú. Přezletice v souvislosti s akcí: Přezletice – knn, 
Kaštanová,  parc.č.  243/19,  ve  prospěch  ČEZ Distribuce,  a.s.,  zast.  na  základě  plné  moci 
firmou AVE ELEKTRO-Jelínek, s.r.o.  

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení:  ZO  pověřuje  starostu  obce  k vyvěšení  záměru  zřízení  věcného  břemene 
k pozemkům parc.č. 243/22 a 516/1 v k.ú. Přezletice v souvislosti s akcí: Přezletice – knn, 
Kaštanová,  parc.č.  243/19,  ve  prospěch  ČEZ Distribuce,  a.s.,  zast.  na  základě  plné  moci 
firmou AVE ELEKTRO-Jelínek, s.r.o.  

Bod 18. Darovací smlouva OBADI s.r.o. – informace
ZO Ing. Vrecionová seznámila ZO s plánem a povinnostmi developerské firmy OBADI s.r.o. 
Společnost  se  zavázala  poskytnout  obci  finanční  kompenzaci,  což  splnila  –  a  zároveň se 
zavázala převést do vlastnictví obce 4.000 m2 pozemků ze své lokality. Požadavkem obce 
bylo,  aby  si  mohla  vybrat  pozemky  tak,  aby  logisticky  navazovaly  na  další  pozemky 
v lokalitě, které jsou již ve vlastnictví obce. Tyto pozemky byl pak tvořily celek a měly být 
určeny pro využití ve veřejném zájmu, konkr. pro případnou výstavbu školního areálu apod. 
Přislíbené pozemky však nebyly obci dosud převedeny a developer požadoval „blokaci“ jedné 
lokality, vybrané pro ČOV. Vzhledem k tomu, že společnost nesplnila své závazky, požádala 
Ing. Vrecionová, aby nově zvolení ZO při  dalším jednání  s developerem zohlednilo jejich 
naprosto neseriózní přístup. ZO bere informaci na vědomí. 

Bod 19. Záměr zřídit věcné břemeno (Biňovec Pavel)
ZO Ing. Červínová informovala o žádosti na zřízení věcného břemene v lokalitě ul. Ctěnická 
k nově projektovanému RD.  V daném pozemku je  umístěna  i  obecní  dešťová  kanalizace, 
technické  řešení  a  umístění  nových  přípojek  tedy  musí  zohledňovat  již  uloženou 
infrastrukturu. ZO si proto vyhrazuje právo věcné břemeno nezřídit a tuto skutečnost uvést 
v záměru.
Návrh  usnesení: ZO  pověřuje  starostu  obce  k vyvěšení  záměru  zřízení  věcného  břemene 
k pozemkům  v lokalitě  ul.  Ctěnická  v souvislosti  s projektem  p.  Pavla  Biňovce.  ZO  si 
vyhrazuje právo věcné břemeno nezřídit.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO  pověřuje  starostu  obce  k vyvěšení  záměru  zřízení  věcného  břemene 
k pozemkům  v lokalitě  ul.  Ctěnická  v souvislosti  s projektem  p.  Pavla  Biňovce.  ZO  si 
vyhrazuje právo věcné břemeno nezřídit.



Bod 20. Úprava Přílohy č. 1 Směrnice č. 4/2012 – Směrnice k finanční kontrole
Návrhová  komise  požádala  ZO  o  odsouhlasení  úpravy  Přílohy  č.  1  Směrnice  k finanční 
kontrole.  V příloze jsou uvedena podpisová oprávnění příkazců operace,  správce rozpočtu, 
účetní. V souvislosti se změnou příkazců operace je nutné aktualizovat i předmětnou přílohu 
(nikoli směrnici) směrnice. (příloha č.2)
Návrh usnesení: ZO souhlasí  s aktualizací  Přílohy č.  1 ke Směrnici  k finanční  kontrole  č. 
4/2012 a pověřuje starostu obce k provedení úpravy dle nových skutečností.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s aktualizací Přílohy č. 1 ke Směrnici k finanční kontrole č. 4/2012 a 
pověřuje starostu obce k provedení úpravy dle nových skutečností.

Bod 21. Příprava rozpočtu – r. 2015
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce k přípravě návrhu rozpočtu obce pro r. 2015 a k 
jeho vyvěšení na úřední desku. Rozpočet bude připraven v paragrafovém znění.

Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení:  ZO pověřuje starostu obce k přípravě návrhu rozpočtu obce pro r. 2015 a k jeho 
vyvěšení na úřední desku. Rozpočet bude připraven v paragrafovém znění.

Bod 22. Úprava smlouvy o dílo – víceúčelový obecní dům
ZO p. Hucek shrnul povinnosti obce vč. finančních nákladů, spojených s uzavřenou smlouvou 
s projektanty nového multifunkčního domu. Bylo připomenuto, že výstavba nového obecního 
domu vyplývá z územního plánu a souvisí s možností  další výstavby. ZO Ing. Vrecionová 
uvedla,  že  na  projektu  bylo  odvedeno již  množství  práce,  např.  byl  dodán už projekt  na 
demolici  stávajícího  objektu  čp.  45  Křenovi.  Obec  musí  být  projektově  připravena  pro 
případnou vypsanou dotaci. Dále bylo připomenuto, že na obci chybí společenské prostory 
atd. Ing. Vrecionová navrhla, aby se noví členové ZO nejprve s problematikou seznámili a 
teprve  následně  prováděli  případné  úpravy  smluv.  Noví  ZO  projevili  obavu  o  zbytečné 
vynakládání nákladů a ZO p. Hucek uvedl, že je možné dočasně omezit předmět díla (nic 
nebrání opětovnému rozšíření). 
Před  návrhem  usnesení  se  krátkodobě  vzdálila  ZO  Ing.  Červínová,  hlasování  probíhalo  
v počtu 6 ZO.
Návrh  usnesení: ZO  pověřuje  starostu  obce  k provedení  úkonů,  spojených  s omezením 
předmětu díla SOD s firmou Novák a partner s.r.o., a to následovně: předmět díla se omezuje 
v bodech 2.1.b – 2.1.o včetně. Zachován zůstává pouze bod 2.1.a.

Hlasování: pro: 4 proti: 2 zdržel se: 0
Usnesení:  ZO pověřuje starostu obce k provedení úkonů, spojených s omezením předmětu 
díla SOD s firmou Novák a partner s.r.o., a to následovně: předmět díla se omezuje v bodech 
2.1.b – 2.1.o včetně. Zachován zůstává pouze bod 2.1.a.

Bod 23. Různé, diskuze
a) ZO p. Hucek zahájil diskuzi svým návrhem na zkrácení stávajících intervalů BUSu č. 

302 a informoval ZO a přítomné hosty o svém zájmu jednat s ROPIDem o možných 
změnách

b) ZO  p.  Hucek  se  vyjádřil  k předpokládanému  obchvatu  hl.m.Prahy,  který  by  měl 
zasahovat i do katastru obce v její východní a severní části s tím, že se bude zabývat 
tím, aby bylo upuštěno od tohoto projektu

c) obyvatel ul. Topolová informoval ZO o nekvalitně dokončené opravě komunikace a 
následnému  problému  s odtokem  vody  –  ZO  Ing.  Červínová  odpověděla,  že  je 
nezbytné kontaktovat VHS Benešov, který musí opravu provést

d) dotaz občana: nelogicky umístěné zastávky v ul. Cukrovarská. Předpokládá se, že tudy 
bude  opět  jezdit  BUS? –  Ne,  v ul.  Cukrovarská  (u  rybníka)  byla  zastávka  pouze 



provizorní  v době  oprav  komunikací  v Praze.  Další  zastávka  je  již  v na  území 
hl.m.Prahy a obec s ní nemá nic společného. 

e) připomínka občana: zda bylo při typování lokalit, vhodných pro ČOV, myšleno na to, 
že v jedné  z lokalit  jsou např.  močály  apod.?  – odpověď: posudek na lokalitu  mj. 
prováděl hydrolog, tudíž se předpokládá, že toto bylo bráno v úvahu.

f) výstavba v lokalitě Bílá vrátka – občan vyjádřil svůj názor o znehodnocování kvalitní 
orné půdy.

Starosta obce se dotázal ZO a následně přítomných hostů, zda mají ještě nějaké dotazy či 
připomínky.  Odpověď byla  negativní,  proto  starosta  prohlásil  zasedání  ZO  za  ukončené. 
Poděkoval za práci  předchozímu ZO a vyjádřil  svou vůli  zachovat  pozitivní  trend vývoje 
obce.  
Starostka obce ukončila zasedání ZO v 19,47 hod.

Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen.

Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová Dne : 7.11.2014

Ověřili : Jan Macourek
Rudolf Novotný

                                 místostarosta obce

                                 Tomáš Říha
                                 starosta obce
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