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Praha – Vinoř, č.j.  164/2013 
 
 

Zápis 
 
            z 22.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 31.1.2013 v 18.00 

hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto 

navrženým programem: 

Program zasedání :    Zahájení, přítomnost, usnášení schopnost 
               Jmenování a schválení zapisovatele  ( Iveta Boušová ) 

Hlasování :   pro :    7             proti :   0         zdržel se :  1 
                       Jmenování a schválení ověřovatelů  (M.Brothánková, M.Spěváčková) 

Hlasování :   pro :    6              proti :   0         zdržel se : 2  
Schválení  programu jednání: 
 

Z minulých zastupitelstev 
Z358/1/13 - Žádost o. s. Cestička o finanční příspěvek 
 

Nové úkoly 
Z372/1/13 -   Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha – Vinoř do roku 2018 
Z373/1/13 -   Ceník služeb související s pohřebnictvím od. 1. 2. 2013 
Z374/1/13 -   Stanovení ceny za nájem hrobového místa a za úhradu služeb spojených s 
                      nájmem hrobového místa od. 1. 2. 2013 z důvodu zvýšení snížené sazby DPH  
                      na 15% 
Z375/1/13 -   Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – Bohdanečská 249 
Z376/1/13 -   Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – Mladoboleslavská 514 
Z377/1/13 -   Žádost Společnosti Dílo Mariino (Hnutí Focolare) o prominutí místního  
                      poplatku ze vstupného 
Z378/1/13 -   Finanční sociální výpomoc v mimořádné životní situaci 
Z379/1/13 -   Žádost M. Grünera o souhlas se zbudováním golfového hřiště na pozemcích  
                      p. č. 1578/33 a 1578/34 
Z380/1/13 -   Žádost Společnosti Dílo Mariino (Hnutí Focolare) o souhlas s vybudováním  
                      vjezdu do centra Mariapoli z ul. Ronovská 

Mimořádně :  
Z380/1/13  - Stanoviské ke smlouvě o věcném břemenu PREdistribuce 
      Informace starosty 
Hlasování o  programu:       pro :  8               proti :  0         zdržel se :  0 
 
Přítomno      :       9  členů zastupitelstva podle prezenční listiny                  
Omluveni     :      R.Rytina, M.Kilingerová 
Ověřovatelé  :      M.Brothánková, M.Spěváčková 
Zapsala         :      Iveta Boušová 
 
Kontrola úkolů ze zápisů z minulých zasedání zastupitelstva: 
 
Úkoly, které trvají:   
Z242/1/12,  Z310/9/12,  Z314/9/12, Z366/12/12, Z370/12/12 
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I. 
 
 
V 18.15 příchod  M.Vojáček 

 
 

 Z358/1/13 
 Žádost o. s. Cestička o finanční příspěvek 

  
Přílohy:  žádost 
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 
 
Rozprava  

Úkoly z minulých zastupitelstev 

A. Koubová – lesní klub Cestička je nezisková organizace, která se stará cca o 40 dětí z Prahy 
19 a dalších míst. Většinu času tráví vedoucí s dětmi v přírodě, především ve Ctěnickém háji. 
Zázemí v případě výrazně špatného počasí má ve Vincentu. Lesní školka má tři cíle, které se 
snaží naplnit.  
1. dítě v přírodě – je součástí světa, musí respektovat jeho zákony, musí se přizpůsobit 
prostředí, což je pro něj přirozená věc. Děti si hrají převážně s přírodním materiálem, rozvíjí 
se jejich představivost 
2. speciální představa vývoje sociálního chování – řídí se heslem respektovat a být 
respektován, děti vyjadřují všechny pocity a řeší konflikty pouze slovně bez velké agrese, 
respektují zájem ostatních 
3. láska k přírodě – čistí les, studánky, poznávají zvířata a jejich stopy – vede to k jinému 
chování v dospělosti, probíhají slavnosti – dělení na Mikuláše, Masopust…) 
Výhody pro Vinoř – 1/3 dětí je z Vinoře a okolí, lesní školka je další možností pro rodiny 
s malými dětmi, kam dát děti. Děti navštěvují denně nebo jen několik dnů v týdnu. Rozšířeno 
o nabídku předškolní přípravy. Jedná se o iniciativu rodičů, obyvatel Vinoře, úřady se nemusí 
o nic starat.  
Aby mohla školka fungovat, je nutné provést nutná opatření – platit pojištění, zařazení do 
asociace lesních školek. Dochází ke komunikaci s ministerstvem školství, vinořská lesní 
školka je pilotní školka pro projekt lesních školek. 
Požadovaná částka je 19 500 Kč, která by měla být určena na členství v asociaci, pojištění a 
zpracování účetnictví.  
Starosta – jak vysoký je nájem ve Vincentu 
A. Koubová - ve Vincentu se zázemí využívá trvale od října do března, kdy hradí pronájem ve 
výši cca 4000Kč měsíčně. V ostatních měsících hradí školka nárazově pouze dny, které 
využije.V létě školka nefunguje, probíhají tábory bez zázemí. 
M.Spěváčková – dotaz na cenu školného 
A. Koubová – na jedno dítě se platí 200,-Kč za dopoledne 8.30  - 12.30 
               350,-Kč celý den s obědem do 15.30 
K.Janko – dotaz na formu provozování, pod čí záštitou školka funguje 
A. Koubová – nemůžeme fungovat jako školka, musel se založit občanské sdružení lesní klub 
Cestička 
K.Janko – dotaz na stanovisko předsedkyně školského výboru  
M.Brothánková – navrhuje dát příspěvek pouze na vinořské děti, stejně jako v jiných 
případech 
J.Ducháček – dotaz na přesný počet dětí z Vinoře a na zisky sdružení Cestička 
A. Koubová – není si jistá přesným počtem dětí z Vinoře, chodí sem i děti, které navštěvují 
vinořskou školku. Zisky jsou nulové, z toho co vyberou jsou placeni lektoři a další. 
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J.Krajl  - dotaz na podporu jiných MČ 
A. Koubová – podpora Kbel na nákup Montessori pomůcek  
K.Janko – MČ je schopna nabídnout umístění všem dětem 
A. Koubová – ministerstvo hledá možnosti vytvářet přidružené třídy ke kamenným školkám 
M.Brothánková – protinávrh usnesení formulovat buď jako příspěvek na každé vinořské dítě, 
nebo navýšení rozpočtu Vincenta  na nájem 
L.Turnerová

II. 

 – formulace protinávrhu 
 
Návrh usnesení Z358/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s finančním příspěvkem pro o. s. Cestička  na rok 
2013 ve výši 19 000Kč  . Finanční příspěvek bude poukázán na účet o. s. Cestička nebo 
vyplacen v hotovosti proti dokladům. 
Odpovídá: tajemník ÚMČ Praha  Vinoř 
 
Protinávrh usnesení Z358/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s navýšením rozpočtu KVC Vincent o částku 
10 000,-Kč s tím, že doporučuje řediteli Vincenta jednat o využití částky se zástupcem o.s. 
Cestička. 
Hlasování :   pro :   9               proti :   0         zdržel se :  0 
Protinávrh usnesení  Z358/1/13 byl přijat. 
 
 
 

 
 

Z372/1/13 
Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha – Vinoř do roku 2018 

  
Přílohy:  tabulka 
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 
 
Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1892 ze dne 13. 11. 2012 byly odsouhlaseny zásady 
pro sestavení rozpočtového výhledu  městských částí na roky 2014 – 2018. Povinnost 
sestavení rozpočtového výhledu je dána § 2 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Nezpracování rozpočtového výhledu je dle § 22a odst.  1,  
písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. považována za správní delikt. 
V rozpočtovém výhledu jsou zapracovány veškeré známé příjmy (dotace MHMP a SR, 
převody z VHČ a vlastní rozpočtové příjmy).  Do výdajů rozpočtového výhledu zapracované 
běžné  i  kapitálové výdaje. V kapitálových výdajích je rozpočtována  případná rekonstrukce 
majetku nebo pořizování nového. 
 
Návrh usnesení Z372/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s předloženým rozpočtovým výhledem na rok 
2014 – 2018. 
Hlasování :   pro :   9               proti :   0         zdržel se :  0 
Návrh usnesení  Z372/1/13 byl přijat. 

 
 

Nové úkoly 
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Z373/1/13 
 Ceník služeb související s pohřebnictvím od 1. 2. 2013 

  
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 
Od 1.1.2013 došlo ke zvýšení sazby DPH: 
- z 20% na 21% (základní sazba) 
- ze 14% na 15% (snížená sazba) 
 

   DOPOSUD Návrh od 1.2.2013 
 

      Sazba od 1.3.2012 Sazba od 1.2.2013 

      
základ 
daně DPH(14%) Celkem 

základ 
daně DPH(15%) 

Celkem vč. 
15% DPH 

Výkop hrobu    1 800,00 252,00 2 052,00 1 800,00 270,00 2 070,00 
•v zimním období přirážka 200,00 28,00 228,00 200,00 30,00 230,00 
                
Pohřbení do hrobky 800,00 112,00 912,00 800,00 120,00 920,00 
                
Odkrytí desky   500,00 70,00 570,00 500,00 75,00 575,00 
                
Výkop urnového hrobu 500,00 70,00 570,00 500,00 75,00 575,00 
                
Povolení uložení urny 60,00 8,40 68,00 60,00 9,00 69,00 
                  
 
Rozprava  
p.Uchytil -  dotaz na příjemce poplatků z hrobů a služeb, když vlastníkem je církev 
reakce starosta – příjemcem je MČ, je správcem hřbitova 
 
Návrh usnesení Z373/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí se zvýšením služeb souvisejících s pohřebnictvím 
na 15% DPH dle výše uvedené tabulky. 
Hlasování :   pro :   9               proti :   0         zdržel se :  0 
Návrh usnesení  Z373/1/13 byl přijat. 
 
 

 Z374/1/13 
Stanovení ceny za nájem hrobového místa a za úhradu služeb spojených s nájmem 

hrobového místa od. 1. 2. 2013 z důvodu zvýšení snížené sazby DPH na 15% 
 

Přílohy: 0 
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 
 
Na jednání zastupitelstva MČ Praha – Vinoř dne 23. 2. 2012  (usnesení Z244/2/12) bylo 
schváleno nájemné za nájem hrobového místa ve výši 40,- Kč/m2/rok (osvobozeno od DPH), 
tj. 400,-Kč/m2/10let a 95,- Kč vč.14%  DPH/m2/rok, tj. 950,-Kč vč.14% DPH/m2/10let. 
Od roku 2013 došlo  u snížené sazby DPH ke zvýšení na 15%. Navrhuji ponechat úhradu 
služeb spojených s užíváním nájmu hrobového místa od 1. 2. 2013 ve výši 95,- Kč/m2/rok vč. 
15% DPH a zachovat stávající nájemné za nájem hrobového místa ve výši 40,- Kč/m2/rok 
(osvobozeno od DPH). 
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Návrh usnesení Z374/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř  stanovuje  od 1. 2. 2013 výši nájemného za nájem 
hrobového místa ve výši 40,- Kč/m2/rok, tj. 400,- Kč/m2/10let, nájem osvobozen od DPH. 
Současně s nájmem hrobového místa je vybírána úhrada za služby spojená s užíváním 
hrobového místa, která je od 1. 2. 2013 stanovena ve výši 95,- Kč/m2/rok vč.15%  DPH, tj. 
950,- Kč/m2/10 let  vč. 15% DPH. 
Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním hrobového místa je stanovena z výměry 
každého hrobového místa v m2 se zaokrouhlením na jedno desetinné místo směrem dolů. 
Nájemné a úhrada za služby spojené s užíváním hrobového místa je vybírána na 10 let 
předem. 
Hlasování :   pro :   9               proti :   0         zdržel se :  0 
Návrh usnesení  Z374/1/13 byl přijat. 
 
 

Z375/1/13 
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – Bohdanečská 249 

  
Přílohy: žádost 
Předkládá:  I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř 
 
J. H., současný nájemce bytu č. ,  Bohdanečská 249, Praha 9 - Vinoř, požádal o prodloužení 
nájemní smlouvy na tento byt. Nájemní smlouva je  uzavřená do  31. května  2013. Nájemné a 
služby spojené s užíváním bytu hrazeny řádně a včas. Navrhuji prodloužit o 3 roky. 
 
Návrh usnesení Z375/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s J. H. na byt č. ,  
Bohdanečská 249, Praha 9 – Vinoř od 1. června  2013 do 31. května  2016. 
Hlasování :   pro :   9               proti :   0         zdržel se :  0 
Návrh usnesení  Z375/1/13 byl přijat. 
 
 

Z376/1/13 
 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – Mladoboleslavská 514 

 
Přílohy: žádost 
Předkládá:  I. zástupce starosty MČ Praha - Vinoř   
 
J. B., současný nájemce bytu č. ,  Mladoboleslavská 514, Praha 9 - Vinoř, požádal o 
prodloužení nájemní smlouvy na tento byt. Nájemní smlouva je  uzavřená do  28. února  
2013. Nájemné a služby spojené s užíváním bytu hrazeny řádně a včas. Navrhuji prodloužit o 
3 roky. 
 
Návrh usnesení Z376/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s J. B. na byt č. ,  
Mladoboleslavská 514, Praha 9 – Vinoř od 1. března  2013 do 29. února  2016. 
Hlasování :   pro :   9               proti :   0         zdržel se :  0 
Návrh usnesení  Z376/1/13 byl přijat. 

       Z377/1/13 
 Žádost Společnosti Dílo Mariino (Hnutí Focolare) o prominutí místního poplatku ze 

vstupného 
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Přílohy: žádost 
Předkládá: starosta MČ Praha - Vinoř   
 
Žádost Hnutí Focolare o prominutí místního poplatku ze vstupného na společenský večer 
„Zlaté Prahy“ pořádaný ve Vinoři dne 2.2.2013. V loňském roce, kdy byl pořádaný 1. 
společenský ples činil poplatek 2.730,- Kč. 
 
Rozprava  
K.Janko – nelze prominout poplatek, dokud není známa přesná částka. Je nutné požádat až po 
konání akce, s přesnou částkou. 
 
Návrh usnesení Z377/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s prominutím poplatku ze vstupného na 2. 
společenském večeru dne 2. 2. 2013, který je pořádaný společností Dílo Mariino (Hnutí 
Focolare). 
 
Protinávrh usnesení Z377/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s odložením bodu na příští jednání zastupitelstva. 
Hlasování :   pro :   9               proti :   0         zdržel se :  0 
Protinávrh usnesení  Z377/1/13 byl přijat. 
 
 

Z378/1/13 
 Finanční sociální výpomoc v mimořádné životní situaci 

 
Přílohy: 0 
Předkládá:  starosta MČ Praha – Vinoř   
 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř usnesením č. 21/03 ze dne 8. 1. 2003 zřídilo sociální fond 
zaměstnanců a uvolněných poslanců, který byl upraven od 2. 1. 2007, kde je v bodě 5. - 
Sociální výpomoci – životní situace zakotveno, že mimořádné sociální výpomoci lze 
poskytnout po schválení místním zastupitelstvem do výše 15.000,- Kč v případech mimořádné 
životní situace jako – dlouhodobá nemoc, úmrtí živitele rodiny nebo živitelky, živelná 
pohroma. 
Vzhledem k tomu, že došlo k úmrtí  manžela dlouholeté zaměstnankyně ÚMČ Praha – Vinoř, 
navrhuji, aby jí byl tento jednorázový příspěvek vyplacen v plné výši 15.000,- Kč. 
   
Návrh usnesení Z378/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s vyplacením jednorázového příspěvku ze 
sociálního fondu – mimořádná sociální výpomoc -  ve výši 15.000,- Kč zaměstnankyni ÚMČ 
Praha – Vinoř A. Š. 
Hlasování :   pro :   9               proti :   0         zdržel se :  0 
Návrh usnesení  Z378/1/13 byl přijat. 
 

 
 

Z379/1/13 
 Žádost M. Grünera o souhlas se zbudováním golfového hřiště na pozemcích  

p. č. 1578/33 a 1578/34 



 7 

 
Přílohy: žádost, kopie katastr. mapy, 
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř   
Předkladatel a žadatel o souhlas se zbudováním golfového hřiště – cvičných golfových greenů 
na pozemcích parc. č. 1578/34, 1578/33 vše v k. ú. Vinoř,  je vlastníkem předmětných 
pozemků. Jedná se o p. Miroslava Grünera, bytem Praha 4, Plamínkova 1563/7. 
Dále žádá o souhlas k zřízení vjezdu ze silnice (ul. Jilemnická) včetně zřízení přejezdu přes 
plánovaný biokoridor. 
Kladné stanovisko žádá i k budoucímu záměru vybudování menšího krytého sezení, 
v potřebném rozsahu sociální zařízení pro sportující, místnost pro uložení údržbových 
předmětů a případně prostor pro občerstvení a zázemí obsluhy. V této souvislosti i menší 
parkoviště např. pro 3-5 vozů. 
Upřesnění rozsahu staveb, umístění nebo velikostní uspořádání na předmětných pozemcích 
nebylo přiloženo. 
 
Rozprava  
Starosta – protinávrh odložit bod na dobu, kdy bude upřesněn rozsah a umístění budov na 
pozemcích 
Návrh usnesení Z379/1/13 
a) Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí se zbudováním golfového hřiště – cvičných 
golfových greenů na pozemcích parc. č. 1578/34, 1578/33 vše v k. ú. Vinoř a zřízení vjezdu a 
přejezdu biokoridorem. 
b) Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí se záměrem zbudováním krytého sezení, 
sociální zařízení, tech. zázemí, parkoviště na pozemcích parc. č. 1578/34, 1578/33 vše v k. ú. 
Vinoř. 
 
Protinávrh usnesení Z379/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s odložením bodu až žadatel doloží rozsah a 
umístění staveb na výše uvedených pozemcích. 
Hlasování :   pro :   9               proti :   0         zdržel se :  0 
Protinávrh usnesení  Z379/1/13 byl přijat. 
 
 

 Z380/1/13 
 

Bod uveden zástupci Mariapoli. Předložený návrh vznikl po jednáních se starostou, ředitelem 

Žádost Společnosti  Dílo Mariino (Hnutí Focolare) o souhlas s vybudováním vjezdu do 
centra Mariapoli z ul. Ronovská 

 
Přílohy: žádost 
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř   
Ing. Josef Bambas - zástupce Díla Mariina – Hnutí Focolare předkládá návrh se zákresem 
v situaci na plánovaný vjezd do areálu Centra Mariapoli z ulice Ronovské. Vjezd je plánován 
pro autobusy a osobní automobily s návazností na stávající parkoviště na pozemcích 
sousedících s objektem Centra Mariapoli. 

Důvodem pro předložení návrhu je odlehčení provozu obytné zóny v ul. Mikulovické, 
Opočínské, Prachovické a umožnění vjezdu na pozemky Centra Mariapoli. Celkový počet 
autobusů, které potřebují parkovat během kalendářního roku je uveden 10.  

Rozprava 
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školy, policií a dopravním odborem ve Kbelích. Provoz probíhá v jiné době, než je funkční  
provoz školy. Byla podána žádost o zachování stromu a laviček. 
K.Janko – dotaz na výjezd autobusů z objektu, nutnost přikázaného směru vpravo přímo 
k Mladoboleslavské 
J.Ducháček – nebylo by možné zajíždět do areálu hned za odbočkou z Mladoboleslavské do 
Ronovské 
K.Janko – nelze, prostor není dostatečný pro odbočení autobusu 
M.Brothánková – dotaz na možnost využití parkoviště pro školu 
zástupce Mariapoli – po realizaci je možná dohoda 
 
Návrh usnesení Z380/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s navrženým řešením pro vjezd do areálu Centra 
Mariapoli, za podmínky nepoškození stávajícího prostoru před základní školou – prostoru 
s lavičkami. V případě nutnosti zásahu do zeleně nezbytná a nutná náhradní výsadba. 
Hlasování :   pro :   7               proti :   0         zdržel se :  2 
Návrh usnesení  Z380/1/13 byl přijat. 
 

Z381/1/13 

III. 

Stanoviské ke smlouvě o věcném břemenu PREdistribuce 
 
Přílohy: žádost 
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř   
Stanovisko ke smlouvě o věcném břemenu k pozemkům parc. č. 293/1, 343/1, 343/6, 404/1, 
404/14, 1125/5, 1131, 1134/1, 1135, 1136/1, 1582/1, 1264, 1333, 1412, 1436, 1458 , vše v k. 
ú. Vinoř pro společnost PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516.  
Mgr. Jana Kalinová, která v právním zastoupení společnosti PREdistribuce, a.s. předkládá 
k vyjádření smlouvu o věcném břemenu k pozemkům parc. č. 293/1, 343/1, 343/6, 404/1, 
404/14, 1125/5, 1131, 1134/1, 1135, 1136/1, 1582/1, 1264, 1333, 1412, 1436, 1458 vše v k.ú. 
Vinoř pro kabelové vedení 22 kV uložené v uvedených pozemcích.  
Smlouvě o zřízení věcného břemene předcházela Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene č. B521/6452/08, VB/S24/0904801, č. sml. 4/09, která byla 
podepsána oběma stranami 16. 10. 2009. 
Předložený text smlouvy respektuje dřívější ujednání ze smlouvy o uzavření smlouvy 
budoucí. Je doplněn geom. plány se zákresem rozsahu věcného břemene, které je na dobu 
neurčitou, úplatné, v hodnotě 68 000,- Kč bez DPH. 
Tento text bude doplněn o informaci povinnosti městské části o odsouhlasení předloženého 
návrhu na vklad magistrátem hl. města Prahy a o podpisovou doložku. 
 
Návrh usnesení Z381/1/13 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s uzavřením Smlouvy o věcném břemeni 
k pozemků parc. č. 293/1, 343/1, 343/6, 404/1, 404/14, 1125/5, 1131, 1134/1, 1135, 1136/1, 
1582/1, 1264, 1333, 1412, 1436, 1458 vše v k. ú. Vinoř pro PREdistribuce, a.s., IČ 273 
76 516, kterou zastupuje Mgr. Jana Kalinová. 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje starostu k uzavření smlouvy s termínem do 30. 5. 
2013. 
Hlasování :   pro :   9               proti :   0         zdržel se :  0 
Návrh usnesení  Z381/1/13 byl přijat. 

Informace starosty 
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MHD  -  od 1.března bude do Vinoře jezdit linka185 a linka 302 bude jezdit na Palmovku 

 
IV. 
 

Připomínky zastupitelů 

M.Spěváčková - 

V. 

 pozvánka na obecní ples 2.3.2013 a dětský karneval 3.3. 
 

 
            V 19.30 hod. pan  starosta zasedání zastupitelstva ukončil. 

       Termín příštího zasedání zastupitelstva :  čtvrtek  14. březen 2013 
 
 

Závěr 

VI. 
 

Diskuse a připomínky občanů 

S.Lichtenberg -  předal materiály uveřejněné na nástěnce za rok 2012 
J.Krajl -  dotaz na možnost využití školní kuchyně při volbách, místo dovezeného jídla pro 
volební komise jídlo uvařit ve školní kuchyni 
Reakce starosta – bylo by možné se domluvit s ředitelem školy 
J.Krajl – dotaz na údržbu sněhu. V Přezleticích je úklid lépe řešen. Nutné dořešit a opatřit 
zametací kartáč. 
Reakce K.Janko -  je nutné dořešit nákup další potřebné techniky 
p.Lichtenberg - dotaz na dotaci na jednoho občana ve Vinoři a v Přezleticích 
reakce starosta – ve Vinoři  2400 Kč a v Přezleticích 9600 Kč 
J.Krajl – dotaz, zda by nebylo možné prodávat vinořské kalendáře i u místních obchodníků 
(papírnictví nebo hobby prodejna)  
Reakce starosta – je možné dohodnout pro příští rok 
 
 
 
 
 
Zapsala .................................................. 
 
 
Starosta ...................................................   Ověřovatelé : .................................................. 
 
            
        .................................................... 
  


