Obec Polerady
250 63 Mratín

250 63 Mratín, tel: 313 035 223, IČO: 00240613

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Polerady č. 2 / 2022
Datum konání:
Místo konání:
Začátek zasedání:
Účastníci jednání:

Zapisovatel:
Ověřovatelé zápisu:

10.3.2022
Zasedací místnost Obecního úřadu
19:00 hod.
Členové zastupitelstva:
Jiří Urban, Martin Kotek, Libor Pýcha, Václav Záruba, Pavel Tryzna, Jaroslav
Jelínek, Jaroslav Chlumský
Martin Kotek
Libor Pýcha a Václav Záruba

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 7 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. Libor Pýcha
p. Václav Záruba

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat o volbě ověřovatelů zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Libora Pýchu a p. Václava
Zárubu.
Výsledek hlasování:

pro návrh 7 proti návrhu 0 zdržel se 0

Usnesení č. 4/2/2022 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. Schválení bezúplatného nabytí zastavěných částí pozemků v k.ú. Polerady u Prahy
5. Diskuse
6. Závěr

Výsledek hlasování: pro návrh 6 proti návrhu 0

zdržel se 0

Usnesení č. 5/2/2022 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. – Bezúplatné nabytí zastavěných částí pozemků v k.ú. Polerady u Prahy

Zastupitelstvo obce schvaluje budoucí bezúplatné nabytí zastavěné části pozemků p.č. 421,
370/1, 370/17, 370/15, 370/13, 420, 390/15 a 379/1, č. LV 46, druh pozemku - ostatní plocha,
v k.ú. Polerady u Prahy, ve vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,
dotčené výstavbou nových chodníků dle projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce
chodníků - Polerady“, PRINKOM s.r.o., z 02/2022. Výměry částí pozemků, určených
k bezúplatnému převodu, jsou:
p.č. 421 – 6081 m2
p.č. 370/1 – 5169 m2
p.č. 370/17 – 99 m2
p.č. 370/15 – 349 m2
p.č. 370/13 – 2384 m2
p.č. 420 – 8077 m2
p.č. 390/15 – 18 m2
p.č. 379/1 – 3132 m2
Výsledek hlasování: pro návrh 7

proti návrhu 0

Usnesení č. 6/2/2022 bylo schváleno.
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zdržel se 0

K bodu 5. - Diskuze
V prostoru pro diskusi nevystoupil žádný z přítomných občanů.
K bodu 6. - Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil v 21:30 hod.

Tento zápis byl vyhotoven dne 11.3.2022
Zapisovatel:

Martin Kotek

dne

_______________________

Ověřovatelé:

Libor Pýcha

dne

_______________________

Václav Záruba

dne

_______________________

Jiří Urban

dne

_______________________

Starosta obce:
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