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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. 9  2019 
 
 
Datum konání:  22.8. 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, 
Libor Pýcha 

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 6 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 6   proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 31/9/2019 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. Koupě části pozemku p.č. 370/12 

5. Darovací smlouva k pozemku p.č. 602 

6. Smlouva o spolupráci na výstavbu 105 RD 

7. Rozpočtové opatření č. 5   

8. Darovací smlouva k pozemku p.č. 390/17 

9. Darovací smlouva k pozemku p.č. 370/16 

10. Diskuse 

11. Závěr 

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 32/9/2019 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. – Koupě části pozemku p.č. 370/12 v k.ú. Polerady u Prahy 

 
Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo uzavření Smlouvy o koupi podílu ½ pozemku p.č. 
370/12 v k.ú. Polerady u Prahy, druh pozemku - ostatní plocha, číslo LV 183, o celkové 
výměře 167 m2 (výměra ideální poloviny pozemku 83,5 m2), mezi obcí Polerady a 
současným vlastníkem dotyčného podílu  pozemku -  paní Věrou Kratochvílovou, bytem 
V Podluží 1632/5, Nusle, 140 00 Praha 4, za dohodnutou kupní cenu ve výši 2000,- Kč a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  
 
Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 33/9/2019 bylo schváleno. 
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K bodu 5. – Přijetí daru – pozemek p.č. 602 v k.ú. Polerady u Prahy 

 
Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo přijetí daru od pana Tomáše Křížka, sestávajícího 
z pozemku p.č. 602 o celkové výměře 167 m2, nově vzniklého oddělením od pozemku p.č. st. 
22/2, číslo LV 114, o celkové výměře 920 m2 a schválilo uzavření Darovací smlouvy mezi 
obcí Polerady a současným vlastníkem dotyčného pozemku -  panem Tomášem Křížkem, 
bytem Vančurova 423, 277 13 Kostelec nad Labem a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  
 

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 34/9/2019 bylo schváleno. 

 
 

K bodu 6. – Smlouva o spolupráci na výstavbu 105 RD v obci Polerady 

 
Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí 
Polerady, panem Václavem Černým, společností Nová adresa s.r.o. a společností Baracom 
a.s., týkající se výstavby nové obytné zástavby celkem 105 rodinných domů a související 
infrastruktury na pozemcích pana Václava Černého v lokalitě RD5 dle platného ÚP obce 
Polerady a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  
 

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 35/9/2019 bylo schváleno. 

 
 

K bodu 7. – Rozpočtové opatření č.5 

 
Předsedající předložil zastupitelstvu obce ke schválení návrh rozpočtového opatření č.5/2019. 
Výdajová část rozpočtu se navyšuje o částku ve výši 217 983,- Kč, příjmová část rozpočtu se 
navyšuje o částku 10 000,- Kč. Změna rozpočtu je způsobena zvýšením odměn pro členy 
zastupitelstva, resp. pro starostu obce, z důvodu jeho uvolnění pro výkon své funkce.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Před hlasováním dal předsedající možnost 
vyjádřit se přítomným občanům.  
Předsedající dal hlasovat o návrhu. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.5/2019. 
Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 36/9/2019 bylo schváleno. 

 
 

K bodu 8. – Přijetí daru – pozemek p.č. 390/17 v k.ú. Polerady u Prahy 

 
Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo přijetí daru, sestávajícího z pozemku p.č. 390/17 o 
celkové výměře 63 m2, číslo LV 54, druh pozemku – ostatní plocha, v k.ú. Polerady u Prahy 
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od všech jeho spoluvlastníků (Kalfusová Věra, Naušová Eliška, Niklová Dagmar, Pejpal 
Vlastimil, Svobodová Marie, Venclová Eliška, Vokálek Antonín, Vokálek Miloš) a schválilo 
uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Polerady a současnými vlastníky dotyčného pozemku a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  
 

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 37/9/2019 bylo schváleno. 

 
 

K bodu 9. – Přijetí daru – pozemek p.č. 370/16 v k.ú. Polerady u Prahy 

 
Zastupitelstvo obce Polerady odsouhlasilo přijetí daru, sestávajícího z pozemku p.č. 370/16 o 
celkové výměře 102 m2, číslo LV 54, druh pozemku – ostatní plocha, v k.ú. Polerady u Prahy 
od všech jeho spoluvlastníků (Kalfusová Věra, Naušová Eliška, Niklová Dagmar, Pejpal 
Vlastimil, Svobodová Marie, Venclová Eliška, Vokálek Antonín, Vokálek Miloš) a schválilo 
uzavření Darovací smlouvy mezi obcí Polerady a současnými vlastníky dotyčného pozemku a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  
 

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 38/9/2019 bylo schváleno. 

 
 

K bodu 10. - Diskuse  

 
V prostoru pro diskusi nevystoupil žádný z přítomných občanů.  

 

 

K bodu 11. - Závěr  

 
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 21:30. hod. 
 
 
 

                                     
Tento zápis byl vyhotoven dne 23.8.2019 
 
 
Zapisovatel:  Martin Kotek  dne    _______________________  
 
 
Ověřovatelé:             Pavel Tryzna  dne   _______________________ 
 

Jaroslav Jelínek    dne   _______________________ 
  
 
Starosta obce:                 Jiří Urban   dne    _______________________ 
 


