
Zasedání obecního zastupitelstva
Ⴠíslo : 1
Datum : 26.01.2006

Zápis :Zasedání ZO Pᖐezletice ze dne 17.1.2006

Pᖐítomni: ing.Bula, p.Novotný, p.Vyskoაil, p.Malý, p.Dufek, ing.Kopáაová
Omluvena: p.Piᘐtᆰková (nemoc)

I. Kontrola zápisu  z pᖐedch. ZO
a) bezúplatný pᖐevod pozemkᛰ z PF – vᘐe probᆰhlo, pozemky jsou zapsány v KN jako vlastnictví obce
b) inventury majetku – probíhají, závᆰry budou pᖐedlo០eny v únoru 2006
c) smᆰrnice vnitᖐní kontroly – pᖐipravuje se, pᖐesun do února 2006, max. do 18.3.2006
d) dotace (kanalizace, voda) – zatím beze zmᆰny

II. A.S.A. a.s. – doplnᆰk (pᖐíloha) ke smlouvᆰ o svozu odpadu (cenová pᖐíloha) a návrh mandátní 
smlouvy na svoz nebezpeაného odpadu (elektronika)
ZO projednalo návrh firmy A.S.A., a.s.

Usnesení :1) ZO souhlasí s cenovou pᖐílohou pro r.2006 ke smlouvᆰ o dílo ა. S042-
 400 038

2) ZO souhlasí s uzavᖐením mandátní smlouvy o zastoupení obce   
v kolektivním systému  ve vᆰcech zpᆰtného odbᆰru pou០itých 
elektrozaᖐízení. K zastupování jsou povᆰᖐeni plnou mocí.

III. Pra០ské kanalizace a vodovody, a.s. – pᖐedlo០en dodatek ke smlouvᆰ o dodávce pitné vody.
ZO projednalo pᖐedlo០ený dodatek.

Usnesení: ZO souhlasí s Dodatkem ა.3 ke Smlouvᆰ ა. VP 52 o dodávce pitné 
vody a stanovením ceny s úაinností od 1.1.2006.

IV. Mᆰstská policie Praha 9 a Mᆰstská აást Praha 14 – oznámení o pᖐestupku obაana Pᖐezletic.

Usnesení: V souladu s uzavᖐenou Smlouvou pᖐedat k projednání na MᆰÚ 
Brandýs n/L.

V. Okresní soud Praha – východ (vᆰc: pᖐísedící u soudu)
ZO projednalo návrh na funkci pᖐísedícího u Okresního soudu Praha  - východ pro r. 2006-2010.

Usnesení: ZO v souladu se Zákonem ა. 6/2002 Sb. schvaluje jako pᖐísedícího 
p.Jiᖐího Nováka, nar. 23.4.1933, bytem: Ctᆰnická 39, Pᖐezletice, a konstatuje, 
០e byl zvolen pomᆰrem hlasᛰ: 6 pro, 0 proti, 0 zdr០eno.

VI. Pojmenování dosud nepojmenované ulice.
ZO projednalo návrh na název komunikace na parc. 194/9 (ostatní komunikace)

Usnesení: ZO souhlasí, aby místní komunikace byla pojmenována „U Hᖐiᘐtᆰ“.



VII. ZO projednalo ០ádost na odkoupení pozemku parc.ა. 431/33, který byl pᖐedlo០en PF ჀR do 
vlastnictví obce.

Usnesení: Vzhledem k nejasnostem v oznaაení pozemkᛰ v lokalitᆰ, je nutné 
uvést do souladu  აíselnou a grafickou აást území. Následnᆰ ZO rozhodne o 
prodeji pozemku.

VIII. Zpráva revizní komise za období 9-12/2005.
ZO projednalo zprávu z kontroly pᖐíjmových a výdajových dokladᛰ. ZO dále projednalo zmᆰnu 
v rozpoაtu pro r.2005 v polo០kovém აlenᆰní a úაast na jednáních ZO pᖐi projednávání rozpoაtu na 
r.2006.

IX. Ostatní.
1) Návrh na uspoᖐádání literárnᆰ hudebního veაera – plán.datum 3.2.2006 – pᖐíprava p.Malý.

 

Zapsal : Ing. Ladislava Kopáაová Dne : 17.1.2006

R.Novotný
Ovᆰᖐili : ing. Bula


