
 
 
 

  
 

Zasedání obecního zastupitelstva 
 Číslo : 2
 Datum : 10.4.2013 
  

  Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 10.4.2013 
Program:    
1. Petice na podporu vybudování MŠ Přezletice 
2. Smlouva o dílo – výstavba MŠ Přezletice 
3. Smlouva o zřízení věc.břemene IZ-12-6000205/VB/01                         
4. Žádost o vyjádření k návrhu trasy kNN č.k.200/1 – 12RD 
5. Návrhy Smluv na zříz.věc.břemene – nová STL 
6. Směrnice 1/2013 
7. Prodloužení – cenová mapa 
8. Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody VP 52 
9. Novelizace – krizový štáb 
10. Obecní policie Koleč – 12/2012 – 02/2013 vč. 
11. Schválení inventur 
12. Projednání hospodaření MŠ Přezletice 
13. Projednání účetní závěrky obce 
14. Nájemní smlouva – letničková louka 
15. Darovací smlouva obci – pozemky 220/4, 220/31, 220/32 
16. Darovací smlouva obci – pozemek 220/24 
17. Darovací smlouva obci - pozemek 220/22 
18. Různé  – zákaz vjezdu vozidel nad 6 t 
  - informace z kultury 
  - ostatní informace z obce 
Diskuze 
 

Starostka obce zahájila zasedání ZO v 18,10 hod. 
 
Přítomni: Ing. Veronika Vrecionová, Ing. Ludmila Červínová, Ing. Taťána Panýrová, Petra 
Kopáčová DiS, Ing. Milan Dvořák, Ing. Cyril Neumann, pí. O. Hanzlíková 
Omluveni:       
Hosté:   
 
Starostka obce konstatovala, že jsou přítomni všichni zastupitelé a zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  
 
Navržení členové návrhové komise:   Ing. L. Červínová, P. Kopáčová DiS. 
 
Zapisovatelem zápisu byla navržena ing. L. Kopáčová 
 
Jmenování ověřovatele zápisu: navržen   Ing. M. Dvořák 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 



Jmenování členů návrhové komise:  Ing. L. Červínová, P. Kopáčová DiS. 
 Hlasování: pro: 7  proti. 0  zdrželo se: 0 
 
Jmenování zapisovatele. navržena ing. L. Kopáčová 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
 
Hlasování o navrženém programu: 
Starostka obce požádala ZO o následující změny v programu: 
1) rozšíření bodu 12. o projednání účetní závěrky obce za r. 2012 (nová skutečnost); a 
2) o opravu tiskové chyby v názvu bodu 10. (nově: Obecní policie Koleč – 12/2012 – 
02/2013; a  
3) zařazení nového bodu (nový bod č. 15) Darovací smlouva na parc.č. 220/24  k.ú. 
Přezletice; a 
4) zařazení nového bodu (nový bod č. 16.) Darovací smlouva na parc.č. 220/22, v k.ú. 
Přezletice.; a 
5) předřazení bodů o mateřské školce (petice, výstavba MŠ – pův.body 6. a 7.) – z důvodu 
přítomnosti pí. Hofmannové s batoletem; a 
6) k rozdělení původního bodu 12. (projednání hospodaření MŠ Přezletice a Projednání účetní 
závěrky obce) – z důvodu obsáhlosti bodů a v zájmu zachování přehlednosti; a  
7) přidat do bodu „Různé“ informace o zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun. 
Přítomní hosté žádné připomínky nevznesly, a proto přistoupilo ZO k hlasování. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání ZO. Body budou 
adekvátně přečíslovány.    

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s navrženou úpravou programu zasedání ZO. Body budou adekvátně 
přečíslovány.    
 
Bod 1. Petice na podporu vybudování MŠ Přezletice 
Obec obdržela v únoru 2013 petici občanů, požadující výstavbu MŠ (s dostatečnou 
kapacitou). Za petiční výbor byla zasedání přítomna pí. Hofmannová. Starostka obce uvedla, 
že petice se shoduje s názory a dlouhodobými snahami obce. Bohužel obsahuje i velkou část 
podpisů osob, které nejsou vůbec obyvateli obce, čili jejich podpisy nelze brát v úvahu. 
Starostka obce vyjádřila názor ZO, že je absolutně nepochopitelný smysl podobné petice 
v době, kdy obec již více než 2 roky dělá pro výstavbu MŠ naprosté maximum a zřízení 
vlastní MŠ je dlouhodobou prioritou, kdy je vše pro výstavbu MŠ připraveno. O snahách a 
krocích obce je navíc pí. Hofmannová od prvopočátku přesně informována. Pí. Hofmannová 
uvedla, že petiční výbor chtěl peticí podpořit snahu obce v různých vyjednáváních (s 
developery, Krajským úřadem) a že by se investice do MŠ obci určitě vyplatila. ZO uvedlo, 
že tyto argumenty chápe, nicméně načasování petice bylo poněkud prazvláštní. Přestože ZO 
bere petici pouze na vědomí, rozhodli se i o této informaci hlasovat. (příloha č.1) 
Návrh usnesení: ZO bere petici na podporu výstavby MŠ na vědomí.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO bere petici na podporu výstavby MŠ na vědomí.   
 
Bod 2. Smlouva o dílo – výstavba MŠ Přezletice 
Starostka obce informovala ZO o proběhlém výběrovém řízení na dodavatele stavby MŠ 
v obci. V řádném termínu byly předloženy 4 nabídky. V rámci výběrového řízení byla 
vyřazena 1 nabídka, a to z důvodu chybějících referencí. Do dalšího výběru byly zařazeny 
tedy 3 nabídky, a to: Urbio Sisto, s.r.o., Ecomodula s.r.o. a Haas Fertigbau s.r.o. Starostka 
obce informovala ZO, že od data vyhlášení vítěze VŘ běží odvolací lhůta pro firmy, které ve 
VŘ neuspěly. Zatím se žádná společnost  proti výsledkům VŘ neodvolala ale termín je ještě 
do 17.4.2013. Cenově nejlepší nabídku předložila firma Haas Fertigbau s.r.o., která by 



v případě bezproblémového průběhu výběrového řízení (tj. v případě, že se neúspěšní 
kandidáti neodvolají) měla zahájit výstavbu v květnu 2013 a ukončit do začátku září 2013. 
MŠ je koncipována pro 2 třídy o 25 dětech. Termíny výstavby a ostatní podmínky jsou 
nedílnou součástí zadávacích podmínek.  
V souvislosti s proběhlým VŘ a s přípravou výstavby nové budovy MŠ je nutné uzavřít 
Smlouvu o dílo s vítěznou společností Haas Fertigbau s.r.o. 
Návrh usnesení:  ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele MŠ a 
pověřuje starostku obce k přípravě a podpisu Smlouvy o dílo.  
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO bere na vědomí výsledky výběrového řízení na zhotovitele MŠ a pověřuje 
starostku obce k přípravě a podpisu Smlouvy o dílo. 
 
Bod 3. Smlouva o zřízení věcného břemene IZ-12-6000205/VB/01 
Návrhová komise předložila ZO k projednání Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou 
ČEZ a.s.. Jedná se o přeložku elektřiny a kabelového rozvodu k nové MŠ. Smlouva je ve 
standardním znění.   
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene IZ-12-
6000205/VB/01. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO pověřuje starostku podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene IZ-12-
6000205/VB/01. (příloha č.2) 
 
Bod 4. Žádost o vyjádření k návrhu trasy kNN č.k.200/1 – 12RD 
Návrhová komise předložila ZO k projednání Žádost o vyjádření k návrhu trasy kabelu 
nízkého napětí, určeného pro výstavbu 12 rodinných domů v lokalitě Nohavice II. (p. 
Potůček). Investorem stavby je ČEZ Distribuce, který navrhl trasu od výstavby fy. Benuga 
k lokalitě p. Potůčka. Není důvod s navrhovanou trasou nesouhlasit, jedná se o nejlepší možné 
řešení vedení.  
Návrh usnesení: ZO souhlasí s návrhem trasy kNN č.k.200/1 – 12 RD a pověřuje starostku 
obce k vydání souhlasného stanoviska žadateli. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s návrhem trasy kNN č.k.200/1 – 12 RD a pověřuje starostku obce 
k vydání souhlasného stanoviska žadateli. (příloha č.3) 
 
Bod 5. Návrhy Smluv na zřízení věcného břemene – nová STL 
Návrhová komise předložila ZO k projednání 2 návrhy smluv na zřízení věcného břemene, 
týkající se již provedené (či prováděné) výstavby v ul. Cukrovarská (p. Adamec, pí. Janů). 
Smlouvy jsou opět ve standardním znění a není důvod je nepodepsat.   
Návrh usnesení: ZO souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy na zřízení věcného břemene č. 
65465/1/2013 a Smlouvy na zřízení věcného břemene č. 59038/1/2013 a pověřuje starostku 
obce k jejich podpisu.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s předloženým návrhem Smlouvy na zřízení věcného břemene č. 
65465/1/2013 a Smlouvy na zřízení věcného břemene č. 59038/1/2013 a pověřuje starostku 
obce k jejich podpisu.  (přílohy č.4,5) 
 
Bod 6. Směrnice č. 1/2013 
Návrhová komise předložila k projednání Směrnici č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu. Směrnice upravuje pravidla a limity pro zadávání těchto zakázek, byla 
dlouhodobě připravována a na vytvoření se podílela účetní obce i právník obce.   
Návrh usnesení:  ZO rozhodlo o vydání Směrnice 1/2013 o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu Obce Přezletice a pověřuje starostku obce k jejímu vydání. 



Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO rozhodlo o vydání Směrnice 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu Obce Přezletice a pověřuje starostku obce k jejímu vydání. (příloha č.6) 
 
Bod 7. Prodloužení – cenová mapa 
Starostka obce navrhla ZO k projednání možnost stanovení pracovní cenové mapy pro tzv.  
„sporné/specifické“ pozemky (např. historické a prakticky zaniklé cest, které v současnosti 
např. končí vprostřed pozemků jiných vlastníků; malé pozemky vzniklé při novém 
zaměřování pozemků apod., tj. objektivně pro obec nevyužitelné plochy), jejichž současní 
uživatelé by je chtěli od obce odkoupit. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s vytvořením pracovní „cenové mapy“ a stanovuje prodejní cenu 
takto specifických pozemků následovně:  
- pozemky v k.ú. Přezletice  prodejní cena min. 500,- Kč za 1 m2 
- pozemky v k.ú. Vinoř  prodejní cena min. 800,- Kč za 1 m2 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s vydáním pracovní „cenové mapy“ a stanovuje prodejní cenu takto 
specifických pozemků následovně:  
- pozemky v k.ú. Přezletice  500,- Kč za 1 m2 
- pozemky v k.ú. Vinoř  800,- Kč za 1 m2 
 
Bod 8. Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody VP 52 
Návrhová komise předložila ZO k projednání Dohodu o ukončení smlouvy o dodávce vody 
s firmou Veolia. Dle standardů má smlouvu uzavřenou vždy provozovatel vodovodů, tj. 
v tomto případě společnost VHS Benešov a.s.. Na „duplicitu“ smluv obec upozornila přímo 
společnost Veolia, která zaslala i návrh předkládané Dohody o ukončení smlouvy.  
Návrh usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o dodávce vody č. 
VP 52 a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o dodávce vody č. VP 52 a 
pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. (příloha č.7) 
 
Bod 9. Novelizace – krizový štáb  
Návrhová komise požádala ZO o projednání – ustanovení – krizového štábu. Ten byl 
ustanoven již v r. 2012, ale toto ustanovení nebylo (dle tehdy platných norem) projednáno 
ZO. Aktuálně je projednání ZO žádoucí. S navrhovanými členu krizového štábu bylo jejich 
jmenování projednáno, s výjimkou p. L. Slavaty (pracovní povinnosti). Návrhová komise 
proto navrhla projednání tohoto bodu odložit a zahrnout je do programu dalšího zasedání ZO. 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s odložením bodu č. 9 na další zasedání ZO, a to po upřesnění 
členů krizového štábu.  

Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení:  ZO souhlasí s odložením bodu č. 9 na další zasedání ZO, a to po upřesnění členů 
krizového štábu.  
 
Bod 10. Obecní policie Koleč – 12/2012, 01/2013 a 02/2013 
Ing. Panýrová (ZO) informovala ZO o činnosti OP Koleč za uplynulé 3 měsíce. Nejčastěji 
postihovaným přestupkem je stabilně překročení povolené rychlosti jízdy. ZO bere informaci 
na vědomí. (přílohy č.8,9,10) 
 
Bod 11. Schválení inventur 
Správce rozpočtu Ing. Kopáčová informovala ZO o proběhlých inventurách majetku a 
účetnictví obce. Inventury probíhaly v únoru a březnu r. 2013 (stav k 31.12.2012), dokončeny 
byly ve stanoveném termínu (tj. do 15.3.2013). Kontrolován byl skutečný stav (fyzická 



inventura), který byl porovnáván s účetními záznamy a dalšími evidencemi. V průběhu 
fyzické inventury bylo mj. prověřeno fyzické opotřebení a posouzení technického stavu 
majetku a některý drobný majetek byl navržen k vyřazení. Při porovnání skutečně zjištěného 
stavu majetku s údaji dle účetní a doplňkové evidence nebyl zjištěn skutečný inventarizační 
rozdíl, vzhledem k zásadní aktualizaci využívaného programu Majetek ISM Munis však byly 
objeveny nedostatky tohoto programu, které vedly např. k zaokrouhlovacím rozdílům apod. 
Zásadní změny jsou v oblasti pozemků, a to zejm. v důsledku digitalizace, kdy došlo 
k úplnému zrušení zjednodušené evidence, následnému přečíslování pozemků a často i ke 
změně výměr. Změny v KN však dosud plně neproběhly. Veškerá zjištění a návrhy řešení 
jsou uvedeny v inventarizačním zápisu. 
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí závěry inventarizační komise a souhlasí s navrženými 
opatřeními: 
a) vyřazení drobného majetku dle příloh inventárního zápisu; 
b) jednorázové vyřazení nevyužitých kalendářů z účetní evidence; 
c) opravy v oblasti pozemků s odkladem po dokončení probíhajících změn v KN; 
d) průběžné opravy v evidenci majetku (PC aplikace Munis, Majetek ISM); 
e) předání nesplácených pohledávek k řešení právníkovi obce k vymáhání; 
f) ostatní individuální drobnější úpravy dle návrhů IK. 
ZO pověřuje Ing. Červínovou a správce obce Z.Jílka k zabezpečení fyzické likvidace 
vyřazovaného majetku. ZO pověřuje správce rozpočtu a účetní obce k řádnému zabezpečení 
účtování o schválených změnách (vč. odúčtování vyřazovaného majetku). ZO ukládá správci 
rozpočtu a účetní obce zabezpečit průběžnou kontrolu provedení změn v oblasti pozemků a 
k přípravě a následnému provedení změn, vč. nového rozdělení pozemků dle analytických 
účtů.  

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO bere na vědomí závěry inventarizační komise a souhlasí s navrženými 
opatřeními: 
a) vyřazení drobného majetku dle příloh inventárního zápisu; 
b) jednorázové vyřazení nevyužitých kalendářů z účetní evidence; 
c) opravy v oblasti pozemků s odkladem po dokončení probíhajících změn v KN; 
d) průběžné opravy v evidenci majetku (PC aplikace Munis, Majetek ISM); 
e) předání nesplácených pohledávek k řešení právníkovi obce k vymáhání; 
f) ostatní individuální drobnější úpravy dle návrhů IK. 
ZO pověřuje Ing. Červínovou a správce obce Z.Jílka k zabezpečení fyzické likvidace 
vyřazovaného majetku. ZO pověřuje správce rozpočtu a účetní obce k řádnému zabezpečení 
účtování o schválených změnách (vč. odúčtování vyřazovaného majetku). ZO ukládá správci 
rozpočtu a účetní obce zabezpečit průběžnou kontrolu provedení změn v oblasti pozemků a 
k přípravě a následnému provedení změn, vč. nového rozdělení pozemků dle analytických 
účtů.  
 
Bod 12. Projednání hospodaření MŠ Přezletice 
Návrhová komise předložila ZO k projednání předložené výsledky hospodaření MŠ Přezletice 
za r. 2012. Vzhledem k tomu, že MŠ Přezletice v r. 2012 vykázala mírnou ztrátu, není 
součástí výsledků žádný návrh na rozdělení zisku. Vykázaná ztráta hospodaření je kryta 
výsledky hospodaření (ziskem) z minulých let.  
Návrh usnesení:  ZO schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace „Mateřská 
škola Přezletice“ a souhlasí s návrhem krytí vykázané ztráty. Výsledek hospodaření MŠ 
Přezletice bude nedílnou součástí Závěrečného účtu hospodaření obce Přezletice za r. 2012 se 
všemi s tím plynoucími povinnostmi a postupy. ZO ukládá starostce obce zabezpečit řádné 
včlenění výsledku MŠ do Závěrečného účtu hospodaření obce Přezletice za r. 2012.  
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 



Usnesení 12.: ZO schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace „Mateřská škola 
Přezletice“ a souhlasí s návrhem krytí vykázané ztráty. Výsledek hospodaření MŠ Přezletice 
bude nedílnou součástí Závěrečného účtu hospodaření obce Přezletice za r. 2012 se všemi 
s tím plynoucími povinnostmi a postupy. ZO ukládá starostce obce zabezpečit řádné včlenění 
výsledku MŠ do Závěrečného účtu hospodaření obce Přezletice za r. 2012.  (příloha č.11) 
 
Bod 13. Projednání účetní závěrky obce 
ZO projednalo účetní závěrku obce za r. 2012 (nikoli Závěrečný účet!). V souladu s novými 
právními předpisy je doporučeno projednat účetní závěrku samostatně, a to již před 
vytvořením Závěrečného účtu, jehož bude účetní závěrka součástí.  
Návrh usnesení:  ZO schvaluje účetní závěrku Obce Přezletice za r. 2012 a pověřuje účetní 
obce a správce rozpočtu k provedení příslušných účetních a evidenčních záznamů. Účetní 
závěrka obce bude nedílnou součástí Závěrečného účtu hospodaření obce Přezletice za r. 
2012.  (příloha č. 12) 
 Hlasování: pro: 7  proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO schvaluje účetní závěrku Obce Přezletice za r. 2012 a pověřuje účetní obce a 
správce rozpočtu k provedení příslušných účetních a evidenčních záznamů. Účetní závěrka 
obce bude nedílnou součástí Závěrečného účtu hospodaření obce Přezletice za r. 2012.  
 
Bod 14. Nájemní smlouva – letničková louka 
Návrhová komise informovala ZO o předloženém zájmu o pronájem zeleného pásu mezi 
cestou a polem u zahrady Ctěnického zámku. Jedná se o pozemek v k.ú. Vinoř, parc.č. 692. 
Pozemek bude využit v termínu duben – říjen, a to pro účely experimentálního pěstování 
letničkové louky Jedná se o bezplatný pronájem a nájemce se zavázal na pozemku vysadit cca 
10 kusů ovocných stromů.  
Návrh usnesení:  ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 692 v k.ú. 
Vinoř a pověřuje starostku k jejímu podpisu. 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 692 v k.ú. Vinoř a 
pověřuje starostku k jejímu podpisu. (příloha č. 13) 
 
Bod 15.  Darovací smlouva obci – pozemky 220/4, 220/31, 220/32  
Návrhová komise předložila ZO k projednání návrh darovací smlouvy na pozemky v ul. 
V Podskalí. Tyto pozemky veřejného prostranství jsou doposud v soukromém vlastnictví a 
aby mohla obec pokračovat v přípravách rekonstrukce této ulice, je nezbytně nutné, aby byla 
obec vlastníkem všech dotčených pozemků.  
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na pozemky parc.č. 220/4, 
220/31 a 220/32 v k.ú. Přezletice, a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na pozemky parc.č. 220/4, 220/31 a 
220/32 v k.ú. Přezletice, a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. (příloha č.14) 
 
Bod 16.  Darovací smlouva obci – pozemek 220/24  
Návrhová komise předložila ZO k projednání návrh darovací smlouvy na pozemek č. 220/24 
(ul. V Podskalí).  
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na pozemek parc.č. 220/24 v k.ú. 
Přezletice, a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na pozemek parc.č. 220/24 v k.ú. 
Přezletice, a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. (příloha č.15) 
  
Bod 17.  Darovací smlouva obci – pozemek 220/22  



Návrhová komise předložila ZO k projednání návrh darovací smlouvy na pozemek č. 220/22 
(ul. V Podskalí). 
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na pozemek parc.č. 220/22 v k.ú. 
Přezletice, a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování:  pro: 7   proti: 0  zdrželo se: 0 
Usnesení: ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na pozemek parc.č. 220/22 v k.ú. 
Přezletice, a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. (příloha č. 16) 
 
Bod 18. Různé 

- vjezd vozidel s tonáží nad 6 t (p. Macourek) – snahou obce bylo omezit provoz vjezdu 
velkotonážních vozidel do obce. V předchozích letech se podařilo omezit vjezd 
vozidel nad 6 tun ve směru od Čakovic /Veleně. Po stížnosti občana obce na 
dopravním odboru bylo nutné značku odstranit a obcí mohou tyto těžkotonážní vozy 
bez omezení projíždět. Zmíněný občan (p. Macourek) vysvětloval, proč se v této 
záležitosti začal angažovat: začal se zajímat o doplnění dodatkové tabulky (dopravní 
obsluze vjezd povolen) a volal na dopravní odbor aby se informoval jak její instalaci 
(umístění) zajistit. Díky tomuto jednání bylo dopravním inspektorátem zjištěno, že 
značka již není oprávněná a bylo nutné ji odstranit (měla být v obci umístěna pouze po 
dobu plánované výstavby obalovny v k.ú. Veleň). Obec v současnosti opět jedná o 
možnosti omezení vjezdu nadměrných nákladů, avšak zatím bezvýsledně.  

- možnost opravy ul. Kaštanová – projekt na zásadní opravu ul. Kaštanová je připraven, 
realizace opravy je však závislá na výstavbě MŠ a na finančních prostředcích. Bylo by 
zatím možné udělat alespoň provizorní opravy v „zadní“ části ulice (směr Podolánka). 
Pro potřeby dalších oprav je mj. nutné připravit přesnou identifikaci pozemků 
v lokalitě, místostarostka obce proto požádala o součinnost ZO Ing. Dvořáka a Ing. 
Starčeviče.  

- Zprávy kulturní komise – chystané akce: 
a) setkání seniorů dne 17.4.2013 
b) pálení čarodějnic – tradičně 30.4.2013 u objektu tech.služeb (hasičárna), pí. 

Hanzlíková opět požádá o spolupráci Sbor dobrovolných hasičů Přezletice, ostatní je vše 
zajištěno (občerstvení, hudba, ochranka, dřevo k pálení, úklid prostor atd.) 

c) vítání občánků – uskuteční se 12.5.2013, rodiče budou vždy pozváni. Vítání 
občánků bude vzhledem k počtu nových občánků rozděleno do 2 částí (dopoledne a 
odpoledne stejný den) 

 
 
Dotazy hostů: 

- jak to do budoucna bude se základní školou – obec v současnosti nemá žádnou 
možnost, jak případné problémy se ZŠ vlastními prostředky vyřešit. Obec nevlastní 
žádné volné a vhodné pozemky na případnou výstavbu a absolutně nedisponuje 
potřebnými finančními prostředky. Zatím je stále platná smlouva se ZŠ Praha – Vinoř, 
smlouva má 2-letou výpovědní lhůtu a smlouva nebyla vypovězena.  

- kolik budou další náklady na zřízení MŠ (vybavení, zahrada apod.) – zatím není 
přesně stanoveno, část vybavení bude přesunuta ze stávajících prostor (gastro 
vybavení, vnitřní vybavení apod.). O větších nákupech zařízení bude rozhodováno až 
v průběhu letních měsíců r. 2013 (tj. dle konkrétní situace). Pro vnitřní i venkovní 
vybavení MŠ obec předpokládá využití nabídky developera v obci – v rámci 
plánované výstavby se zavázal kompenzovat obci zvýšené zatížení obce, spojené 
s jeho výstavbou, a to buď formou finanční náhrady nebo provedení prací v obci. 
Jedná se o částku cca 1 mil. Kč.  

- p. Macourek nabídl možnou spolupráci při dílčích opravách ul. Kaštanová (např. 
nákup části materiálu apod., neboť technikou na opravu nedisponuje) – místostarostka 



obce p. Macourka v případě potřeby kontaktuje. OÚ děkuje za nabídku a velice rád ji 
využije.  

 
 
 
Diskuze (podněty a připomínky hostů) 
 
Starostka obce ukončila zasedání ZO v 19.10 hod. 
 

Termín příštího zasedání ZO bude upřesněn a včas oznámen. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 Zapsal : Ing.Kopáčová Ladislava Dne : 10.4.2013 
 
 Ověřili :  Ing. Dvořák Milan 
  Ing.Vrecionová Veronika 
  starosta obce 
 


