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Obec Polerady 

250 63 Mratín 

 
 

250 63 Mratín, tel: 326 902 281, IČO: 00240613 

 
 

Zápis 

ze zasedání zastupitelstva obce Polerady č. 8  2019 
 
 
Datum konání:  25.7. 2019 
Místo konání:  Zasedací místnost Obecního úřadu 
Začátek zasedání: 19:00 hod. 
Účastníci jednání: Členové zastupitelstva: 

Jiří Urban, Martin Kotek, Pavel Tryzna,  Jaroslav Chlumský, Jaroslav Jelínek 
Zapisovatel:   Martin Kotek     
Ověřovatelé zápisu:  Pavel Tryzna a Jaroslav Jelínek 
 
 
Průběh jednání (podle jednotlivých bodů schváleného programu) zasedání – viz bod 3.:  
 

K bodu 1. - Zahájení 

Zasedání zastupitelstva obce zahájil v 19:00 hod. starosta obce pan Jiří Urban, který přivítal přítomné 
(dál jen „předsedající“). 

Předsedající konstatoval, že zasedání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno, informace podle ust. § 93 
odst. 1) zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Polerady zveřejněna v souladu se 
zákonem po dobu nejméně 7 dní, současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  

Předsedající konstatoval přítomnost 5 členů zastupitelstva obce (z celkového počtu 7 členů 
zastupitelstva), tj. nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, a prohlásil zastupitelstvo obce 
za usnášeníschopné (viz ust. § 92 odst. 3/ zákona o obcích). 

 

K bodu 2. - Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu  

Předsedající sdělil, že zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání je p. Martin Kotek.  

Ověřovateli zápisu byli předsedajícím navrženi:  p. Pavel Tryzna 

       p. Jaroslav Jelínek 

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Pavla Tryznu p. Jaroslava 

Jelínka. 

Výsledek hlasování: pro návrh 5   proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 27/8/2019 bylo schváleno.  
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K bodu 3. – Schválení programu 

Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh programu zasedání 
zastupitelstva obce tak, jak byl zveřejněn na úřední desce a na pozvánce na dnešní zasedání 
zastupitelstva obce doručené členům zastupitelstva obce, a to přesto, že některé z těchto bodů 
již byly a musely být z organizačně technických a právních důvodů realizovány. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani návrhy na doplnění programu. Předsedající 
dal hlasovat o návrhu programu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Zřízení příspěvkové organizace Mateřské školy 

5. Prodej pozemku p.č. 357/2 

6. Diskuse 

7. Závěr 

Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 28/8/2019 bylo schváleno. 

 

Vzhledem k tomu, že body 1. až 3. schváleného programu byly již projednány, bylo předsedajícím 
přistoupeno k projednávání bodu 4. programu. 

 
 

K bodu 4. – Zřízení příspěvkové organizace Mateřská škola Polerady 

 
Zastupitelstvo obce Polerady: 

1. zřizuje ve smyslu ust. § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s ust. § 23 odst. 1) písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, dnem 25.7. 2019 příspěvkovou organizaci s názvem Mateřská škola 

Polerady, příspěvková organizace. 

2. schvaluje v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a s ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská 

škola Polerady, příspěvková organizace, ve znění předloženém na dnešní zasedání starostou 
obce. 

3. ukládá starostovi obce postupně činit úkony související se vznikem Mateřské školy Polerady, 
příspěvkové organizace, nezbytné k vytvoření podmínek pro plnění jejího předmětu činnosti, a to 
mj.: 

a) přidělit IČ pro Mateřskou školu Polerady, příspěvkovou organizaci 
b) podat žádosti o zařazení Mateřské školy Polerady, příspěvkové organizace, a jejích 

jednotlivých součástí do školského rejstříku (rejstříku škol a školských zařízení) 
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c) zajistit provedení konkursu na ředitele/ředitelku Mateřské školy Polerady, příspěvkové 
organizace 

d) poté, co bude jmenován/a ředitel/ředitelka příspěvkové organizace, požádat o zápis Mateřské 
školy Polerady, příspěvkové organizace, do obchodního rejstříku. 

 
Zastupitelstvo obce Polerady bere na vědomí:  

informaci starosty obce o záměru pověřit řízením Mateřské školy Polerady, příspěvkové 
organizace, a činěním veškerých právních úkonů a jednáním jménem této příspěvkové 
organizace, a to v době od účinnosti rozhodnutí zastupitelstva obce Polerady o zřízení 
příspěvkové organizace a schválení její zřizovací listiny do doby účinnosti jmenování ředitele 
příspěvkové organizace, starostu obce Polerady pana Jiřího Urbana. 

 

 
Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 29/8/2019 bylo schváleno. 

 
K bodu 5. – Prodej pozemku p.č. 357/2 v k.ú. Polerady u Prahy 

 
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje obecního pozemku p.č. 357/2 o výměře 20 m2, 
na kterém je umístěna podzemní armaturní šachta vodovodního přivaděče užitkové vody 
společnosti XXXXXXXXX. Z důvodu nevyužitelnosti tohoto pozemku k jiným účelům a 
nutnému zajištění rekonstrukce i následné obsluhovatelnosti armaturní šachty, požádala 
společnost XXXXXXXXX o odkup tohoto pozemku. Záměr o prodeji byl řádně vyvěšen a 
zveřejněn, kupní cena byla stanovena v souladu s Usnesením zastupitelstva obce Polerady č. 
12/2015 o pravidlech prodeje obecních pozemků.   
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo prodej obecního pozemku p.č. 357/2 o výměře 20 

m
2
, v k.ú. Polerady u Prahy, č. LV 10001, druh pozemku - ostatní plocha, společnosti 

XXXXXXXXX, se sídlem XXXXXXXXXX, za celkovou cenu 4.000,- Kč a pověřuje starostu 

podpisem kupní smlouvy.  

 

Výsledek hlasování: pro návrh 5 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 30/8/2019 bylo schváleno. 

 
 

K bodu 6. - Diskuse  

 
V prostoru pro diskusi nevystoupil žádný z přítomných občanů.  

 

 

K bodu 7. - Závěr  

 
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 21:00. hod. 
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Tento zápis byl vyhotoven dne 26.7.2019 
 
 
Zapisovatel:  Martin Kotek  dne    _______________________  
 
 
Ověřovatelé:             Pavel Tryzna  dne   _______________________ 
 

Jaroslav Jelínek    dne   _______________________ 
  
 
Starosta obce:                 Jiří Urban   dne    _______________________ 
 
 


