
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo : 1
Datum : 6.2.2013

 

Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 6.2.2013

Program:  1. Poskytování dotací a návratných fin.výpomocí, převod daňových příjmů dle 
zákona o rozp. určení daní                        
2. Připojení obce do MAS nad Prahou
3. Integrovaná strategie území pro MAS
4. Rámcová partnerská smlouva MAS nad Prahou
5. Návrh rozp.opatření 3/2012
6. Návrh rozp.opatření 4/2012
7. Finanční příspěvek – poskytování knihovnických služeb
8. Zrušení záměru prodeje p.č.1344/1 k.ú.Vinoř
9. Žádost o příspěvek – hanspaulská liga
10. Mandátní smlouva VRV dodatek č.1
11. Výpověď smlouvy –spisová služba
12. Plánovací smlouva dodatek č.1 (Nohavice I)
13. Smlouva o spolupráci dodatek č.6 – Benuga)
14. Nájemní smlouva M.S.Invest(výstavba komunikace)
15. Kupní smlouva M.S.Invest (poz.č.1337/82 k.ú.Vinoř)
16. Smlouva o spolupráci  s měst.částí Praha-Vinoř (projekt.dokumentace  na 
úpravu toků)
17. Různé
        - informace: nálezy věcí v obci

- informace: vyhláška o podomním prodeji
- informace o průtahu obcí
- informace o jednání s ROPIDem
- informace o opravách kanal.čerpadel
- informace o průjezdu ul. Kaštanová

Starostka obce zahájila zasedání ZO v 18,10 hod.

Přítomni:  Ing.  Veronika  Vrecionová,  Ing.  Ludmila  Červínová,  Petra  Kopáčová  DiS, 
Ing. Milan Dvořák, Ing. Cyril Neumann, pí. O. Hanzlíková
Omluveni:    Ing. Panýrová 
Hosté:  

Starostka  obce  konstatovala,  že  je  přítomna  většina  zastupitelů  a  zastupitelstvo  je 
usnášeníschopné. 

Navržení členové návrhové komise:   Ing. Červínová, P. Kopáčová DiS.

Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. L. Kopáčová

Jmenování ověřovatele zápisu: navržen  Ing. Dvořák
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0



Jmenování členů návrhové komise: Ing. Červínová, Kopáčová P. Dis. 
Hlasování: pro: 6 proti. 0 zdrželo se: 0

Jmenování zapisovatele. navržena ing. L. Kopáčová
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0

Hlasování o navrženém programu:
Starostka obce požádala ZO o zařazení nových bodů do programu, a to:
a) bod „Výběrové řízení – mateřská školka“
b) bod „Jmenování výběrové komise – MŠ“
c) bod „Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč“.  
Zařazení nových bodů je navrhováno na základě aktuálních informací v dané oblasti.
K zařazení jsou také nové podbody do bodu „Různé“ – konkr. informace o podomním 
prodeji, rekonstrukci průtahu obcí, jednání s ROPIDem, průjezd ul. Kaštanová, zprávy 
z kulturní komise. 
Starostka navrhla hlasovat o změnách an blok, ZO souhlasí. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání ZO s tím, že body 
programu budou adekvátně přečíslovány. 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání ZO s tím, že body programu 
budou adekvátně přečíslovány. 

Bod 1. Výběrové řízení – MŠ
Starostka obce informovala ZO o probíhajících jednáních s firmou Benuga s.r.o., která by se 
mohla podílet na výstavbě MŠ. Interní jednání ve firmě však dosud neskončila, očekává se 
vyjádření společnosti až ve II. polovině měsíce února. Z tohoto důvodu starostka obce navrhla 
zahájit přípravu výběrové řízení na výstavbu MŠ s tím, že pokud jednání s firmou Benuga 
s.r.o. budou úspěšná, výběrové řízení nebude vypsáno. 
Návrh  usnesení: ZO  pověřuje  starostku  přípravou  výběrového  řízení  na  výstavbu  MŠ 
v Přezleticích. V případě dohody s firmou Benuga s.r.o. pozbývá toto usnesení platnosti. 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO pověřuje starostku přípravou výběrového řízení na výstavbu MŠ v Přezleticích. 
V případě dohody s firmou Benuga s.r.o. pozbývá toto usnesení platnosti.

Bod 2. Jmenování výběrové komise – MŠ
Starostka obce požádala ZO o jmenování členů komise pro výběrové řízení na výstavbu MŠ 
Přezletice. Opět se bude jednat o podmíněné jmenování s tím, že v případě úspěšné dohody 
s firmou Benuga s.r.o. bude výběrová komise zrušena.
Návrh usnesení: ZO jmenuje výběrovou komisi na výstavbu MŠ, a to v následujícím složení:

Předseda VK: Ing. Ludmila Červínová
Členové VK: Michaela Spěváčková

Ing. Petr Kalaš
Ing. Veronika Vrecionová
Petra Kopáčová DiS.

Náhradníci: Ing. Ladislava Kopáčová
Ing. Milan Dvořák
Ing. Cyril Neumann

V případě dohody s firmou Benuga s.r.o. pozbývá toto usnesení platnosti.
Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0

Usnesení: ZO jmenuje výběrovou komisi na výstavbu MŠ, a to v následujícím složení:
Předseda VK: Ing. Ludmila Červínová



Členové VK: Michaela Spěváčková
Ing. Petr Kalaš
Ing. Veronika Vrecionová
Petra Kopáčová DiS.

Náhradníci: Ing. Ladislava Kopáčová
Ing. Milan Dvořák
Ing. Cyril Neumann

V případě dohody s firmou Benuga s.r.o. pozbývá toto usnesení platnosti.

Bod  3.  Poskytování  dotací  a  návratných  fin.výpomocí,  převod  daňových  příjmů dle 
zákona o rozp. určení daní
Starostka obce informovala ZO o schválení zákona č. 501/2012 Sb., dle kterého jsou  všechny 
samosprávné celky povinny nejpozději do 31.3.2013 zřídit si běžné účty u ČNB. V případě, 
že tak obce do daného data neučiní, nebudou jim poskytovány daňové příjmy (tj. dotace dle 
RUD). Podmínky pro otevření účtu u ČNB nespecifikují, zda je nutný souhlas ZO, přesto by 
bylo vhodné ZO informovat a na dané skutečnosti upozornit. 
Návrh usnesení: ZO bere informaci na vědomí a pověřuje starostku obce k uzavření smlouvy 
o vedení běžného účtu s ČNB. ZO souhlasí s pověřením zmocněných osob, a to v rozsahu 
pravomocí u stávajícího běžného účtu u České spořitelny, a.s..

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO bere informaci  na vědomí a pověřuje  starostku obce k uzavření  smlouvy o 
vedení  běžného  účtu  s ČNB.  ZO souhlasí  s pověřením zmocněných  osob,  a  to  v rozsahu 
pravomocí u stávajícího běžného účtu u České spořitelny, a.s.. (příloha č.1)

Bod 4. Připojení obce do MAS Nad Prahou
Starostka  obce  seznámila  ZO  s možností  zapojení  obce  do  nově  vznikající  Místní  akční 
skupiny, jejíž členy se stávají obce mikroregionu Mratínského potoka. Důvodem vzniku MAS 
je možnost lepšího rozvoje území díky fondům z Evropské unie. 
Návrh usnesení:  ZO Přezletice  souhlasí  s připojením správního území obce Přezletice  do 
územní působnosti Místní akční skupiny MAS Nad Prahou, a to od 7.2.2013.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení:  ZO Přezletice souhlasí s připojením správního území obce Přezletice do územní 
působnosti Místní akční skupiny MAS Nad Prahou, a to od 7.2.2013.

Bod 5. Integrovaná strategie území pro MAS
Návrh usnesení: ZO souhlasí  s přípravou integrované  strategie  území  (ISÚ) pro  příslušné 
území.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení:  ZO souhlasí s přípravou integrované strategie území (ISÚ) pro příslušné území.
 
Bod 6. Rámcová partnerská smlouva MAS Nad Prahou
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Rámcové partnerské smlouvy se společností MAS 
Nad  Prahou  a  pověřuje  starostku  obce  k jejímu  podpisu.  ZO  pověřuje  starostku  obce 
k zastupování obce při jednání Valné hromady MAS Nad Prahou.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Rámcové partnerské smlouvy se společností MAS Nad 
Prahou a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. ZO pověřuje starostku obce k zastupování 
obce při jednání Valné hromady MAS Nad Prahou. (příloha č.2)

Bod 7. Návrh rozpočtového opatření 3/2012
Návrhová komise předložila ZO k projednání návrh rozpočtového opatření č. 3/2012. Tímto 
rozpočtovým opatřením dochází k dodatečné úpravě výsledků za r. 2012. Dřívější projednání 



nebylo možné, a to vzhledem k termínům výkaznictví (z nichž následně nutnost rozpočtových 
opatření vyplývá). Ke změnám dochází na straně příjmů, a to vlivem jiného rozdělení příjmů 
za likvidaci odpadu a mírně vyšším výnosem z prodeje pozemků. Na straně výdajů dochází 
k úpravě  zejm.  v oblasti  silnic  a  komunikací  (vlivem  vybudování  otočky  BUS),  dále 
v technickém přeúčtování příspěvků na MŠ (doúpravy související se zřízením MŠ v r. 2011), 
podrobné přerozdělení v oblasti svozu odpadu, zúčtování nákladů na volby do zastupitelstva 
Kraje apod.
Návrh usnesení:  ZO souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2012 a pověřuje účetní 
obce k jeho provedení. 
 Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2012 a pověřuje účetní obce 
k jeho provedení. (příloha č. 3)

Bod 8. Návrh rozpočtového opatření 4/2012
Návrhová  komise  předložila  ZO  k projednání  návrh  rozpočtového  opatření,  které  opět 
upravuje rozpočet pro r. 2012. Důvodem této další úpravy je vyšší výnos z úroků (běžný účet 
obce). 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2012 a pověřuje účetní 
obce k jeho provedení. 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2012 a pověřuje účetní obce 
k jeho provedení.  (příloha č.4)

Bod 9. Finanční příspěvek – poskytování knihovnických služeb
Návrhová komise předložila ZO výpočet výše příspěvku na knihovnické služby pro r. 2013 
(Knihovna Eduarda Petišky, Brandýs n.Labem). Příspěvek je hrazen každoročně a je určen 
především na rozšiřování knihovního fondu a na ostatní náklady (mzdy, materiál…). Výše 
příspěvku pro r. 2013 je 15.800,- Kč a je shodná s výší příspěvku, hrazeného v r. 2012.
Návrh usnesení: ZO souhlasí  s  navrženým příspěvkem na knihovnické  služby a  pověřuje 
starostku k podpisu příslušné dokumentace.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení:  ZO souhlasí s navrženým příspěvkem na knihovnické služby a pověřuje starostku 
k podpisu příslušné dokumentace. (příloha č.5)

Bod 10. Zrušení záměru prodeje parc.č. 1344/1, k.ú. Vinoř
Návrhová komise předložila ZO návrh na zrušení záměru prodeje parc.č. 1344/1 v k.ú. Vinoř. 
Uvedený pozemek byl nabídnut k prodeji, v průběhu vyvěšení záměru však došlo ke změně – 
pozemek je v k.ú. Vinoř a jedná se o součást komunikace - chodník. V rámci vyrovnávání 
s MěČ Vinoř bylo dohodnuto, že tento pozemek bude darován této městské části. Zájemce o 
koupi pozemku byl informován a nadále jedná sám přímo s MěČ Praha – Vinoř. 
Návrh usnesení: ZO rozhodlo o zrušení záměru prodeje parc.č. 1344/1, k.ú. Vinoř. 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO rozhodlo o zrušení záměru prodeje parc.č. 1344/1, k.ú. Vinoř. 

Bod 11. Žádost o příspěvek – hanspaulská liga
Návrhová komise  informovala  ZO o  žádosti  o  příspěvek na  startovné pro  jarní  část  ligy 
fotbalových týmů Přezletice  SK RSC (Hanspaulská  liga)  –  tým „mladých“ a  „veteránská 
liga“.  Příspěvek pro tým „mladých“ je  ve výši  4.500,-  Kč a  pro tým „veteránů“  ve  výši 
4.200,- Kč. V rámci podpory spolků v obci místostarostka navrhla ZO uvedené příspěvky 
poskytnout.  Návrh usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na startovné 
pro přezletické



družstvo fotbalistů „mladých“ v soutěži „Hanspaulská liga“ ve výši 4.500,- Kč. ZO souhlasí 
s poskytnutím  finančního  příspěvku  na  startovné  pro  přezletické  družstvo  fotbalistů 
„veteránů“ v soutěži „Hanspaulská liga“ ve výši 4.200,- Kč.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na startovné pro přezletické
družstvo fotbalistů „mladých“ v soutěži „Hanspaulská liga“ ve výši 4.500,- Kč. ZO souhlasí 
s poskytnutím  finančního  příspěvku  na  startovné  pro  přezletické  družstvo  fotbalistů 
„veteránů“ v soutěži „Hanspaulská liga“ ve výši 4.200,- Kč.
ZO souhlasí s poskytnutím fp na startovné pro přezlet. Družsto fotbalistů mladých ve výši 4,5 
tis. Kč a pro veteránskou ligu 4,2 tis. Kč. (příloha č.6,7)

Bod 12. Mandátní smlouva VRV – dodatek č. 1 
Návrhová  komise  předložila  ZO k  projednání  dodatek  č.  1  k mandátní  smlouvě  s firmou 
VRV. Smlouva se týká dozoru při  plnění  všech bodů Koncesní  smlouvy na  provozování 
vodovodů  a  kanalizací  pro  potřeby  obce  Přezletice  (VHS  Benešov).  Dodatek  se  týká 
prodloužení smlouvy na rok 2013. Celkový roční náklad je cca 36 tis. Kč.  
Návrh usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě s VRV a.s. a 
pověřuje starostku obce k jeho podpisu.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Mandátní smlouvě VRV a.s. a pověřuje 
starostku obce k jeho podpisu. (příloha č. 8)

Bod 13. Výpověď smlouvy – spisová služba
Návrhová  komise  předložila  ZO  návrh  na  vypovězení  smlouvy  o  vedení  spisové  služby 
s MěÚ Brandýs nad Labem. Obec je ze zákona povinna spisovou službu vést, pro menší obce 
tyto služby měl zajišťovat úřad s rozšířenou působností (tj. Brandýs n.L.), který však dosud 
spisovou službu nezprovoznil. Obec si spisovou službu tedy zajistila sama a není tudíž nutné 
smlouvu s MěÚ Brandýs n.L. jakkoliv dále udržovat.
Návrh  usnesení:  ZO souhlasí  s výpovědí  smlouvy  o  spisové  službě  s MěÚ Brandýs  nad 
Labem a pověřuje starostku obce k vyřešení dané záležitosti.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení:  ZO souhlasí s výpovědí smlouvy o spisové službě s MěÚ Brandýs nad Labem a 
pověřuje starostku obce k vyřešení dané záležitosti. (příloha č.9)

Bod 14.  Plánovací smlouva – dodatek č. 1 (Nohavice I)
Návrhová komise předložila ZO dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě – developerský projekt 
Nohavice I (p. Potůček). Dle plánovací smlouvy měl developer záměr postavit v dané lokalitě 
22 řadových domů, aktuálně je plánováno 12 samostatných domů. V této souvislosti je nutné 
změnit přípojky apod. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě (Nohavice I) a 
pověřuje starostku obce jeho podpisem.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení:  ZO  souhlasí  s uzavřením  Dodatku  č.  1  k Plánovací  smlouvě  (Nohavice  I)  a 
pověřuje starostku obce jeho podpisem. (příloha č.10)

Bod 15. Smlouva o spolupráci – Dodatek č. 6 (Benuga)
Návrhová  komise  předložila  ZO  k projednání  Dodatek  č.  6  ke  Smlouvě  o  spolupráci, 
uzavřené dne 11.6.2008. Tato smlouva řeší finanční příspěvky obci i mj. okružní křižovatku. 
Platnost smlouvy končí 28.2.2013, výstavba společnosti však dosud probíhá a finanční či jiné 
příspěvky ještě nejsou vyrovnány, proto je vhodné platnost smlouvy prodloužit.  
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o spolupráci, uzavřené 
s firmou Benuga s.r.o. a pověřuje starostku obce k jeho podpisu.



Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o spolupráci, uzavřené s firmou 
Benuga s.r.o. a pověřuje starostku obce k jeho podpisu. (příloha č.11)

Bod 16. Nájemní smlouva M.S. Invest (výstavba komunikace)
Návrhová komise předložila  ZO k projednání  připravenou nájemní smlouvu na parc.č.  200/44 
v k.ú.  Přezletice.  Pronájem pozemku byl  schválen na  minulém zasedání  ZO a  pozemek bude 
určen  k výstavbě  komunikace  v lokalitě  Nohavice.  Smlouva  byla  připravena  ve  spolupráci 
s právníkem obce.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy s firmou M.S. Invest a.s. na pronájem 
parc.č. 200/44 v k.ú. Přezletice. ZO pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy s firmou M.S. Invest a.s. na pronájem 
parc.č. 200/44 v k.ú. Přezletice. ZO pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. (příloha č.12)

Bod 17. Kupní smlouva – M.S. Vinořská s.r.o.(parc.č. 1337/82, k.ú. Vinoř)
Návrhová komise předložila  ZO k projednání  připravenou kupní  smlouvu na pozemek parc.č. 
1337/82  v k.ú.  Vinoř.  Zájemce  byl  vybrán  na  minulém  zasedání  ZO  a  starostka  obce  byla 
pověřena přípravou předkládané kupní smlouvy. Kupní smlouva byla připravena právníkem obce.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou M.S.Vinořská na pozemek 
parc.č. 1337/82 v k.ú. Vinoř a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu.

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy s firmou M.S.Vinořská na pozemek parc.č. 
1337/82 v k.ú. Vinoř a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. (příloha č.13)

Bod 18. Smlouva o spolupráci s městskou částí Praha – Vinoř (projekt.dok. na úpravu 
toků)
Návrhová komise předložila ZO k projednání Smlouvu o spolupráci s MěČ Praha – Vinoř. 
Možnost  uzavření  smlouvy  byla  již  projednávána  na  minulých  zasedáních  ZO a  týká  se 
spolupráce při pořízení projektové dokumentace na úpravu vodních toků, včetně vybudování 
propustku  pod  Vinořskou  ulicí.  Financování  PD  bude  dle  rozsahu  dotčeného  území  na 
katastrech Přezletic (1/3) a Vinoře (2/3). 
Návrh  usnesení: ZO souhlasí  s uzavřením Smlouvy  o  spolupráci  s MěČ Praha  -  Vinoř  a 
pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci s MěČ Praha - Vinoř a pověřuje 
starostku obce k jejímu podpisu.  (příloha č.14)

Bod 19. Zpráva o činnosti o Obecní policie Koleč
Návrhová komise předložila ZO zprávu o činnosti Obecní policie Koleč. ZO bere informaci 
na vědomí. (příloha č.15)

Bod 20. Různé
- Nálezy věcí v obci – obci předala Policie ČR starý batoh s tím, že podobné nálezy na 

území obce musí být obcí evidovány a uschovávány. Dále s nimi musí být naloženo 
dle rozhodnutí obce. Starostka obce proto navrhla, aby se pro dané případy navrhlo 
jednotné pravidlo.

Návrh usnesení: ZO stanovuje, že předané a nalezené věci v obci budou uschovány po 
dobu  3  měsíců  od  data  nálezu/předání  a  nález  věci  bude  oznámen  v obci  obvyklým 
způsobem  (vývěsky  vč.  webových  stránek).  Po  marném  uplynutí  lhůty  bude  s věcí 
naloženo dle uvážení obce a dle charakteru nalezené věci. 

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



Usnesení: ZO stanovuje, že předané a nalezené věci v obci budou uschovány po dobu 3 
měsíců od data nálezu/předání a nález věci bude oznámen v obci obvyklým způsobem 
(vývěsky vč.  webových stránek).  Po marném uplynutí  lhůty  bude s věcí  naloženo dle 
uvážení obce a dle charakteru nalezené věci. 

- Vyhláška  –  podomní  prodej –  místostarostka  obce  se  (dle  příslibu  z minulého 
zasedání ZO) informovala na možnost vydání vyhlášky o zákazu podomního prodeje. 
Záležitost konzultovala i s Ministerstvem vnitra, které nabízí řadu vyhlášek, ale byla 
upozorněna,  že  vyhláška  je  poněkud  rozporuplná  a  vymáhání  přestupků  je  dosti 
obtížné. Vydáním podobné vyhlášky by se v obci zabránilo veškerému podomnímu 
prodeji,  tj.  i  např. prodeji  masa a masných výrobků z pojízdné prodejny, mléčných 
výrobků  z mlékárny  Radonice  apod.  MV  vydávání  podobných  vyhlášek  spíše 
nedoporučuje  a  přiklání  se  ke  zvýšení  informovanosti  občanů  -  upozorňování  na 
nevhodnost uzavírá jakýchkoliv smluv na ulici atd. ZO bere informaci na vědomí a 
zatím o vydání OZV o zákazu podomního prodeje neuvažuje. 

- Průjezd obcí (možnost rekonstrukce) – starostka obce informovala ZO o mírném 
pokroku ve věci rekonstrukce průtahu obcí (hlavní komunikace jsou ve vlastnictví a 
správě Krajského úřadu). Po několika letech neúspěšných jednání se podařilo jednat se 
zástupci  Stč.  Kraje  o katastrofálním stavu průjezdu obcí.  Obec má již  cca  4 roky 
připravenou studii s tím, že je ochotna na rekonstrukci částečně participovat,  avšak 
dosud  žádný  ze  zástupců  Kraje  nebyl  ochoten  v jednáních  pokračovat.  Nyní  po 
proběhlých jednáních bylo obci oznámeno,  že SÚS připravuje projekt vč.  přehledů 
vlastníků dotčených pozemků. Očekávané vyřizování agendy, vč. povolovacího řízení, 
by mělo trvat cca 1 rok (tj. až do vydání stavebního povolení). Problémem mohou být 
finanční zdroje – obcí odhadované náklady byly 24 mil. Kč (což bylo dle KÚ příliš), 
nově zpracovaný výpočet (SÚS) však uvádí částku více než 2x vyšší a obec by se 
musela na nákladech podílet (minimálně vybudováním chodníků a parkovacích stání). 
Z těchto důvodů by se případná rekonstrukce měla rozdělit do několika menších částí 
a do několika let. Důležitou podmínkou je rovněž uložení elektrického vedení do země 
(horní část obce), o čemž obec intenzivně jedná s ČEZem. Součástí rekonstrukce bude 
také rekonstrukce dešťové kanalizace. O dalším vývoji v této oblasti budou zastupitelé 
i občané obce informováni.

- Informace o jednání s ROPIDem – jednání o dopravní obslužnosti obce a o jejích 
nákladech proběhly v lednu 2013 a obci se podařilo dosáhnout maxima – cena i při 
prodloužení linky na nové obratiště Kocanda zůstane pro obec v původní výši a od 
3.3.2013 dojde k prodloužení linky 302 v pracovních dnech (do 20 hodin) přes Prosek 
na  Palmovku.  Zároveň  se  však  prodlouží  intervaly  mezi  spoji  z důvodu  malé 
vytíženosti linky 302 na území obce Přezletice. 

- Informace  o  opravách  kanalizačních  čerpadel –  dosud  měl  opravy  čerpadel 
zajišťovat AQ spol. s.r.o. a tzv. „první pomoc“ THP zaměstnanci obce. Služby AQ 
spol.  jsou nespolehlivé  a drahé a zaměstnanci  THP nejsou prioritně pro tuto práci 
vyhrazeni – je proto nezbytné řešit servis jiným způsobem. Místostarostce obce se 
podařilo  získat  kontakt  na  zastupitele  obce  Předboj,  který  se  opravami  tlakových 
čerpadel profesionálně zabývá, je velmi operativní, má k dispozici náhradní čerpadlo, 
jeho ceny jsou velmi přijatelné a servis zajišťuje do 24 hodin (zatím jen pro čerpadla u 
RD a nikoliv bytových). Upozorňujeme, že se bude jednat pouze o pozáruční opravy. 
Podrobnější informace budou občanům sděleny standardním způsobem



- Zprávy z kultury – starostka obce poděkovala pí. Hanzlíkové za její práci v oblasti 
kultury  a  pí.  Hanzlíková  dále  předala  své  poděkování  všem,  kdo  jí  tak  ochotně 
pomáhají  (zejm.  dámám  z  „rukodělného  klubu“  i  THP  obce).  Pí.  Hanzlíková 
informovala alespoň o některých akcích,  které v obci chystá:  např. dětský karneval 
(2.3.2013) a plánovaný výlet  do Tábora (Muzeum čokolády).  Všechny akce budou 
včas oznámeny opět standardním způsobem.

- Průjezd ul. Kaštanová – problémem v dané lokalitě je průjezd mnoha aut, vč. vozů, 
které  mají  do  obce  vjezd  kvůli  tonáži  zakázán.  Obec obesílá  všechny podnikatele 
v dané lokalitě s žádostí o sdělení počtu a typu aut, které dojíždí do jejich firem a o 
doložení  výjimky,  že tyto vozy do obce mohou vjíždět.  Zatím je  vše bez valného 
výsledku, neboť někteří z podnikatelů absolutně nespolupracují. 

Diskuze (podněty a připomínky hostů):
- Kdy bude zápis do mateřské školy – odpověď: vzhledem k aktuální situaci (plánovaná 

výstavba vlastní budovy) bude zápis posunut do maximálně možného pozdního data, 
tj.  jakmile  bude  zkolaudována  nová  budova  školky.  Starostka  obce  uvedla,  že  po 
jednáních s firmou Benuga (tj. až se společnost vyjádří, jak se ve věci MŠ rozhodla) 
uspořádá neformální setkání s rodiči malých „adeptů“ na školku a odpoví dle možností 
na jejich dotazy.  

Starostka obce ukončila zasedání ZO ve 19.13 hod.

Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen.

Zapsal : Ing. Ladislava Kopáčová Dne :  6.2.2013

Ověřili : Ing. Milan Dvořák
              Ing. Veronika Vrecionová
              starosta obce
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