Ę

OBEC DOBREJOVICE
VYŘlzUJE:

lng. Jan Chvátal

TEL.:

607 055 158

E-MAIL:

odesláno:

mistostarosta @dobreiovice.cz
nTua9vb
e-mailem

Č..l.:

LLL(2OL9/OUDB

IDDS:

Poskytnutí informací Podle zákona č. Lo6l1999 sb.
Vážená panĺ
na základě Vašížádosti o poskytnutí informace dle zákona č'. Lo6/Iggg Sb., o svobodném přístupu
k informacím ze dne 27 'února 2o!9, která byla doručena e-mailem na adresu urad@dobreiovice.cz
dne 27'úno ra 2oL9 vám zasílám Vámi požadovanéinformace vztahujícíse k místnímu referendu,
které se v našíobci konalo ve dnech Żo. _ŻL. Lo.2oL7.:

1.

Zápisy z jednání orgánů obce, na kterých se projednávalo místní referendum;
V přílohách zasílám relevantní zápisy ze zasedání zastupitelstva obce:

o
o
o
o
o

2.

Zápis
Zápis
Zápis
Zápis
Zápis

č. 34

č. 35
č. 36

č.37
č. 40

Usnesení orgánri obce, které se vztahovaly k místnímu referendu;
Předmětná usnesení zastupitelstva jsou v přiložených zápisech. Jedná se především
o usnesení:
usnesení zastupitelstva číslo2oL7/34l12
usnesení zastupitelstva číslo2oL7 /34/t6
usnesení zastupitelstva číslo20L7136/03
usnesení zastupitelstva číslo2oL7136/04
usnesení zastupitelstva číslo2oL7 /36/05
usnesení zastupitelstva číslo2oL7 /36/07
usnesení zastupitelstva čísloŻoL7l37lIo
usnesení zastupitelstva číslo2oI7 /37 /L2
usnesení zastupitelstva číslo2oL7/37/L3
usnesenízastupĺtelstva číslo2oL8/4olt2

.
o
.
.
.
.
.
.
.
.
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3.

Sdělení, zda bylo místníreferendum vyhlášeno zastupitelstvem nebo na návrh
přípravného v'ýboru;
Vzhledem k časovétísni (snaha vyhlásit referendum společně s volbami do poslanecké
sněmovny) a možnosti obstrukcí ze strany tehdejšíhovedení obce při vyhlášeníreferenda,
pokud by bylo vyhlášeno na návrh přípravného výboru, bylo referendum vyhlášeno
usnesen ím zastu pitelstva číslo2oL7 /34/ L6.

4.

Kopie návrhu na konání místního referenda přípravného v'ýboru (nebylo_livyhlášeno z
rozhodnutí zastupitelstva };
lrelevantní - viz výše.

5.

Sdělení, zda došlo k vrýzvě zmocněnce k opravě nebo úpravě návrhu a z jakého důvodu (v
případě, že bylo místníreferendum vyhlášeno na návrh);
lrelevantní - viz výše.

6.

Sdělení nákladů spojených s provedením místníhoreferenda;
Náklady spojené s provedením referenda byly v rozpočtu obce účtovány v paragrafu 6L73 _
Místníreferendum. Celkové náklady byly 18.700 Kč'

7.

Sdělení, zda v souvislosti s místním referendem došlo ke spáchání přestupku a pokud
ano, o který přestupek dle zákona o místním referendu se jednalo, zda byla uložena
pokuta a v jaké výši;
Ke spáchání přestupku nedošlo.

8.

Sdělení, zda se přípravný vrýbor domáhal soudní ochrany a pokud ano, žádáme o kopii
všech relevantních dokumentů (žaloba, rozhodnutí soudu etc.);
Přípravný výbor se nedomáhal soudní ochrany.

9.

Sdělení, zda byl podán návrh na vyslovení neplatnostl hlasování nebo rozhodnutí v
místním referendu a pokud ano, žádáme o kopiivšech relevantních dokumentů (návrh,
rozhodnutí soudu etc.);
Návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí v místnímreferendu obce Dobřejovĺce
konaného ve dnech 20. a 2L. října ŻoL7 podal občan J.K., v té době zároveň místostarosta
obce. Vlastní návrh nemáme k dispozici, v příloze zasílám usnesenísoudu, kterým se návrh
na zneplatněnízamítá'

10. Sdělení, zda se místníreferendum konalo zároveň s

volbami a pokud ano, zda se o něm
hlasovalo ve stejné místnosti, v nížse volby konaly;
Místníreferendum se konalo ve dnech Żo. _ ŻL. 10' 2oL7 společně s volbami do Poslanecké
sněmovny Parlamentu Českérepubliky. Místníreferendum a volby se konaly ve stejné
místnosti.

11. Sdělení konkrétníhosoučasnéhostavu věci, o nížse v místním referendu rozhodovalo.
Zastupitelstvo obce postupovalo v souladu s výsledkem referenda a předmětnou lokalitu

vyřadilo svým usnesením čísloŻoL8/4olI2 z probíhajícíZměny č.2 územníhoplánu
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Dobřejovic. Ta je nadále zpracováván bez této lokality a je v současnédobě ve stavu
přípravy podkladů pro veřejné projednání návrhu.

V Dobřejovicích dne Ż8.2.20t9

LL

EI
lng. Jan Chvátal

místostarosta
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z řádnĺÉhozasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 21. g.2017 v í8,00 hod. na
obecním úřadě v Dobřejovicĺch.
Přítomni: lng. Jiřĺ Kappel, Jan Krejtĺ, lng. Pavel Brotánek, JUDľ. PetrTěšík, Pavla MikuŠková, lng.
Anna Marcinková, Martin Sklenář, Bc' Zbyněk Kudláček, Mgr. Mańin tmolík
omluven: po projednání bodu č' 11 Mgr. Mańin Čmolík
JednánÍ se dále zúčastnĺlo50 _ 60 občanů.
t.

ZAHÁJENĺ znseoÁruĺ zasruprELSTVA

Zasedání Zastupĺtelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastu pitelstvo") bylo zahájeno v 18,00 hod' starostou
obce lng. Jiřím Kappelem (dále jako před sedající)
Předsedajĺcĺ schůze konstatoval, Že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby informace podle 93 odst.
$
1 zákona o obcĺch byla na Úřední desce obecního úřadu Dobřejovice zveřejněna v sou|adu se
zákonem od 14.9.2017 do 21.9.2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřednÍ desce. Toto
jednání se koná v náhradním termínu za jednání svolané na 14'9., kde se ale neseŠelpotřebný počet
zastupitelů a zastupite|stvo nebylo usnášeníschopné.
Předsedající schůze konstatoval, Že přĺtomno je 9 členůzastupitelstva, takŽe zastupĺteĺstvoje
usnášeníschopné
l

ll. uRČeruĺovĚŘovnrelÜ

Předsedajícínavrhl určĺtověřovateli zápisu Bc. Zbyňka Kudláčka a Mgr. Martina tmolĺka.
K návrhu vznesla protinávrh pí MikuŠková - navrhla na mĺsto ověřovatele p. Sklenáře. Předsedajĺcĺ
dal nejprve hlasovat o protinávrhu s výsledkem pro 6, proti 2 (Krejěĺ, Kappel) zdľŽel se 1 (Kudláček),
následně bylo hlasováno o návrhu na p. Kudláčka - pro 8, zdrŻel se 1 (Kudláček), o p. ČmolĺkoviuŽ
hlasováno nebylo. Následně předsedající před loŽil nový návrh usnesenĺ
návrh usnesenĺ č}. 2017 l34l01 : Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelizápisu Bc. Zbyňka
Kudláčka a Martina Sklenáře.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrŽelse 0
Usnesení bylo schváleno.
lll. PRoGRAM zAsEDÁNí
Předsedajĺcí vyzval zastupitele, zda trvĄi na zařazenl bôou, ttěre uputńíľpreo ńeusŔutečněným

jednán ím zastupitelstv a'l 4.9.

Pí Mikušková znovu navrhla zařadit dopis p. Chvátala ohledně kontroly Finančníhovýbor jako bod na
jednánĺ. K tomu předsedajÍcí uvedl, Že nezařadil tento bod z důvodu, pro kteý byl návrh podán, tj.''
..-vzhledem k tomu, Že dosud z jednánĺ Finančního výboru nevznikty žádné výstilpy, poväzuii za'
nezbytné svýsledky našich zjiŠtěnĺseznámit '..", neníopodstatněný, viz bod 10 óńeśnĺho
zastupitelstva. Materiál slouŽil na vyżádánÍ pÍ MikuŠkovéjako podklad pro zprávu Finančníhovýboru.
Následně bylo o zaťazeníbodu hlasováno s výsledkem: pro 3 (Mikuškóvá, Marcinková, Sklenáŕ)' proti
! ([9poel, Krejčĺ,lmolik, TěŠĺk),zdrżeĺsez (xuolaČek''Brotáňek)- návĺh nebyl přijat.
P. Sklenář navrhlzařadit 4 body:
místníreferendum - Betonárna Dobřejovice: pro hlasovalo 7, proti2 (Kappel, Krejčĺ) návrh byl
-

-

-

přijat

petice ''NE stavbě Betonárny Dobřejovice'': pľo hlasovali 3 (Mikušková' Marcinková, Sklenář) proti
5 (Kappel, Krejčí'TěŠÍk,Brotánek, Kudláček), zdrŻe] se 1 (ČmolÍk) návrh nebyl přijat
lnformace o stavu pořizování změny ě,.2 UP obce Dobřejovice. K této záleżitosti uvedl
předsedající, że oproti stavu, o kterém byla podána informace na 32.jednánĺ zastupitelstva se nic
1

nezměnilo, nenítedy o čem informovat. Přesto bylo hlasováno s výsledkem: pro 7, proti 2 (Kappel,
Krejčí)- návrh byl přijat
Betonárna Dobřejovice - výstupy z jednánlstavební komise ze dne 31'7.2017 ' Předsedající
poukázal na to, Že zápis je znám,a k jeho obsahu nebyly ze strany členůkomise żádné
připomínky. Výsledek hlasování: pro 3 (MikuŠková, Marcinková, Sklenář), proti 3 (Kappel, Krątí,
lmolÍk), zdrŽeli se 3 (TěŠĺk,Brotánek, Kudláček) - návrh nebyl přijat
P. Krejčípoté, prostřednictvím předsedajícího, předloŽil návrh na doplnění do různéhobod _
lnformace o ÚdajÍch z dopisu p. Sklenáře ohledně betonárny. Návrh byljednomyslně přijat. Poté
předsedajĺcí oznámil, Že vypouŠtĺz Různéhojím předloŽené body - ozv 5 - poŽárnÍ řád a informace
o jednání o sníŽení hluku z PraŽského okruhu.
Následně dal předsedajícĺ hlasovat o programu zasedání.

-

Návrh usnesení ć,. 2o17l34l02: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následujícíprogram

zasedání:

1. kontrola usnesenĺzápisu Ö. 3'ĺ a 32
2. zäměr rozŠířenĺěásti chodnÍku při ulici Čestlická

3. záměr vybudování komunikace mezi ulicemiV Porostlým a Polnĺ

4. koupě části pozemku parc. č. 366/101 v k.ú. Dobřejovice
5. okruŽní křiŽovatka komunikace ll/101 s ulicí K Herinku
6 smlouva s AF C|TYPLAN s.r'o' na PDPS k projektu zklidnění dopravy
7. dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů
8. rozpočtové opatřeníč.4
9. návrh na pojmenování ulice
10. zpráva Finaněního výboru
11. zpräva Kontrolního výboru
12. mĺstnĺreferendum - Betonárna Dobřejovice
13. různé:
lnformace o stavu pořizovánĺ změny ć.2ÚP obce Dobřejovice
dotace 200.000,- Kr - mobiliář okolo Skalníka
ukončenízkušebního provozu
lozvoz obědů
nájem Spolkového domu
nákup nového ukazatele rychlosti
lnformace o údajíchz dopisu p. Sklenáře ohledně betonárny
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo schváleno.

a.
b.
c.
d.
e'
f.
g

!V

tov

PROGRAMU

í) kontrola

usnesenĺ zápisu c. 3í a 32
usnesení ć,. 2017 l31 l04: dosud probĺhá zpracování oddělovacĺho plánu
usnesenĺ č;.2017l32l03: obecně závaznä vyhláŠka č.4 o odpadech byla zveřejněna na Úřednĺdesce a
webových stránkách obce
usnesení ć.2017l32l04: veřejná vyhláŠka o zaŕazeni místních komunikací byla upravena a zveřejněna
na úřední desce a webových stránkách obce
usnesení ć,.2017l32l05: termín pro předloŽenĺ aktuaĺizované obecně závazné vyhlášky - poŽární řád
obce je 30.11.2017
usnesení ć,.2017132106: Dodatek č. 3 ke smlouvě o dĺlo č. 35004 se společností PRlsVlcH, s.r.o.
podepsán
usnesení ć.2017l32I07: Smlouva o smlouvě budoucí o zřizeni sluŽebnosti inŽenýrské sítě se
Středočeským kĘem byla podepsána.
usnesení ć,.2017l32l09: smlouva o pronájmu pozemků podepsána
usnesení é'.2017l32l'|0: veřejnoprávnĺsmlouva o poskytnutídotace FK podepsána
Kontrola p|něníúkolŮ byla vzata na vědomí.
2

2| záméłrozšĺřenĺčásti chodnĺku při

ulici Cesttická

Předsedajícĺ předloŽil záměr rozŠířenĺčástichodnĺku při ulici testlická od křiŽovatky s ulicemi Na
Průhoně a U Kaplĺcky v délce cca28 m. Stávajicíchodník je Úzký a při současném provozu na ulici
Cestlická proto velmi nebezpečný' S majitelkou pozemku parc. ć,.46ĺ1pÍPetronelou Rosovou, bytem Na
Průhoně 39, Dobřejovice, byla dohodnuta moŽnost odkupu částijejĺhopozemku v šÍřce eo cm p'ooel
chodnÍku (o rozloze 13 m2) a současně by pĺ P. Rosová odkoupila část naŠeho pozemku parc. ć,' 567t2
(o rozloze 4 m2) SoučástířeŠeníjestavba nového plotu, kterou by zajistila obec. Nejoptimálnéjšíje
uzavřĺt se stávajícĺ majitelkou pozemku pí Petronelou Rosovou směnnou smlouvu s tÍm, Že za cenový
rozdĺl by byl pí Rosové postaven nový. Předpokládaná cena dle informace předsedajÍcÍho je 1 ĺ o tis. kč.
Předcházet ale podle zákona musí zveřejnění záměru na prodej pozemku ve vlastniótvÍ obce.
Návrh usnesení č,.2a17l34I03: Zastupitelstvo souhlasí se záměrem rozšířenĺčásti chodníku při
Öestlické dle navrźenéhopostupu a ukládá starostovi:
zveřejnit záměr prodeje ěásti (4 m2) obce parc' č. 56712, který je ve výkresu geometrického
plánu označen jako pozemek parc. č. 567t7.
na přĺštímjednání zastupitelstva předloŽit návrh smlouvy na prodej příp' směnu tohoto pozemku
připravit pro1ekt stavebnĺch úprav a zajistit stavební povolenĺ pro tuto stavbu
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo schváleno.

_

-

!) záměr vybudovánĺ komunikace mezi ulicemi V Porost!ým a Polnĺ
Byl předlożen záměr vybudování komunikace spojujĺcĺulice V Porostlým a PolnÍ, kde je dnes
neudrŽovaná plocha slouŽĺcí jako cesta' v Ún p vedena jako komunikace. Komunikace by se týkala
pozemků parc. č. 233175,1003,182118 a 233/95. Pozemky parc. č. 233t75 a 1003 (dohroma'dy so3 m2)
jsou ve spoluvlastnictvĺ 11 vlastníků vč. obce. oslovĺli jsme vŠechnyspoluvlastníky s dotazem, zda by
souhlasili s prodejem pozemku, přĺp. se zřízenim sluŽebnosti za cenu dle znaleckého posudku. K datű
kladné reagovalo 7 osob, jejichŽ celkový podíl (vě. obce) představuje 26/36. V případě mĺstních
komunikací je vysoká pľavděpodobnost získánídotace. Podle znaĺeckéhoposudek p. lng. M.
Pavlovského, znalce v oboru ekonomika, odvětvĺ ceny a odhady se specĺalizací nemovitosti, oy
představovala cena za odkup cca 200.000,- Kč.
Návľh usnesen í ć,. 2017 l34I04 : Zastu pitelstvo souh lasí:
- se záměrem vybudování komunikace spojujícíulice V Porostlým a Polní
- s uzavřenĺm kupnĺch smluv s majiteli pozemků parc. č' 233ĺ75 a 1003 v k.Ú. Dobřejovice uvedenými
na lnformacích o parcele ze dne 7.9.2017 zacenu 1.ooo,- Kl,tmz.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrŽelse 0
UsnesenÍ bylo schváleno'
4) koupě části pozemku parc. ě.366lí0í v kÚ. Dobřejovice
Bylo navrŽeno uzavření kupní smlouvy s pílng. Vladimírou Hynkovou a p. Josefem Gutem na pozemek
parc' č.366/101 o rozloze 101 m2. Pozemek vznikl oddělením z pozemku parc. č. 366/1o a kopĺruje
mlatovou cestu, která byla vybudována jako součást rekreačnízÓny kolem SkalnÍka. Kupní cena byla
navrŽena ve výši 101.000,- Kč. Cena dle posudku soudního znalce p. lng.M. Pavlovským, znalcem
v oboru ekonomika, odvětvĺ ceny a odhady se specializací nemovitosti, đ.$41-56at2017 ze dne
23.8.2017 je v této výŠi.Rozpočtovéopatřenĺ l. 4 zajiŠt'uje pro tuto transakci potřebné prostředky'
Návrh usnesenĺ č,.2017B4n5: Zastupitełstvo souhlasĺ s uzavřením kupnísmlouvy na pozemekparc'
č.366/101 o rozloze 101 m2 s pÍ lng. Vladimírou Hynkovou' bytem Modletice 68, 251 01 Modletice a p.
Josefem Gutem, bytem KoŠumberk 2,251 01 Dobřejovice za cenu 101.ooo,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrŽel se í (Sklenář)
Usnesenĺ bylo schváleno.
5)

okružníkřlŽovatka komunikace ll/101 s ulicĺ K Herinku

Dne 17.8. proběhlo, návazně na usnesenízastupitelstvaě,' 2017t31lo8, za účastistarosty Herinku'
jednání s KSUSem o moŽnosti realizace kruhového objezdu komunikace ll/101 a ulicĺ K Herinku.
Zástupci krajské správy potvrdili zĄem na této akci a přislĺbili projednat moŽnost úhrady stavebních
prací se Středočeským krajem. V tomto směru má být v nejbliŽšĺ době celá záleŽitost pŕojednána v radě
Středočeského kraje. Je předpoklad schválenÍ. V takovémto přĺpadě by, dle jejich názoru, mohl být
kruhák vybudován do konce příŠtíhoroku. obec musízajistit potřebnou dokumentaci a inŽenýring do
zÍskání SP. Předsedající navrhl uzavřít smlouvu se společnostíAF CITYPLAN s.r.o., která předlożĺla

J

nabĺdku ve výši 439.000,- Kč (bez DPH), která je o 33.000,_ Kč (bez DPH) niŽšíneŽ nabĺdka p.
Bochořáka. Na financování se bude podílet obec Herink 2oo.ooo,_ Kč a Město Jesenice 15o.ooo,- Kč.
Jakmi|e projde akce schválením na Středočeském kraji, obrátĺme se na tyto obce s návrhem smlouvy o
spolufinancování celé akce. V ĺetošnímroce se předpokládá profinancovánítéto akce v rozsahu 40%
celkových nákladů.
Návrh usnesenĺ č,.2017134106: Zastupitelstvo souhlasÍ (za podmÍnky, Že vlastnÍ realizacistavby zajistĺ
StředoÖeský kraj) s:

-

uzavřením smlouvy se Středoěeským krajem +Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a
pověřuje starostu jejím podpisem
uzavřením smluv s obcí Herink a městem Jesenice o spolufĺnancovánĺ zpracování projektové
dokumentace a inŽenýringu na vybudováníokruŽní křĺŽovatky na křÍŽení komunikacell/101 s ulicÍ
K Herinku

-

uzavřením smlouvy se společnostíC|TYPLAN s'r.o., se sídlem Magistru 'l275t13,14o oo Praha 4,
lČo 27101o53, na zpracováníprojektové dokumentace pro projek1,,okruŽnĺ křiŽovatka Dobřejovice
- Herink" do Íáze PDPS (vć,.) za cenu 439.000,- Kč (bez DPH) a pověřuje starostu jejím podpisem
Výsledek hlasovánĺ: pro 9' proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo schváleno.

6)

smlouva s AF CITYPLAN s.r.o. na PDPS k projektu zklidněni dopravy
AF clTYPLAN s.r.o. předloŽil návrh smlouvy na PDPS (projektová dokumentace pro provedenístavby)
vč. provedení doplňujícĺchprůzkumůk projektu zklidnění dopravy. Rozsah prací vycháżĺ
z odsouhlaseného řeŠenía vydaného stavebního povolení. Zpracovánń PDPS je, dle uzavřené Smlouvy
o spolupráciveřejných zadavatelů se Středočeským kĘem ze dne 1.12.2o'l5 (čl' lll., bod 2), povinnosiĺ
obce. Cena zazpracovánĺje 387500,- KÖ bez DPH, termĺn odevzdáníje 3 měsÍce od zahájení pracĺ.
Na dotaz p. Sklenáře bylo doplněno předsedajĺcím, Že nejdraŽŠĺz celé realizace zklidněnÍ đoprávyje

kruhový objezd v obci.
Návrh usnesení ć,.2017I34l07: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřenĺ smlouvy na zpracování
projektové dokumentace pro provedenÍ stavby vČ. provedení doplňujících průzkumů k projektu zklidnění
dopravy se společnostíAFO|TYPLAN s'r'o., se sĺdlem Magistrů 1275t13' 140 oo Praha 4, lČo
271o1a53, za cenu 387.500,- Kč a povéřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 2 (Mikušková, Sklenář), zdrŹel se 0
Usnesení bylo schváleno.

í ke Smlouvě o spolupľáciveřeiných zadavatetů
Zpracování dodatku ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů uzavřenou se Středočeským krajem
ukládá nový zákon ozadávání veřejných zakázekkonkrétně $ 7 odst. 2.
Návrh usnesení ć,.2017l34l08: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku č. 'ĺ ke Smlouvě o
spolupráci veřejných zadavatelů uzavřenou se Středočeským krajem dne 1.12.2015.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrŽelse 2 (MikuŠková, Sklenář)
Usnesenĺ bylo schváleno.
7) dodatek č.

8)

Rozpočtovéopatření č.4

Předmětem rozpočtovéhoopatřenÍč. 4. je:
převod financí z poloŽky 3745 péčeo vzhled obcí a veřejnou zeleň na poloŽku 2321 odváděnĺ a
ČłŠtěnĺ
odp. vod a nakládánĺ s kaly. Prostředky jsou určeny k r]hradě kupnĺ ceny pozemku parc. č.
153167 o rozloze '1.349 m2, na kterém je umístěna ÖoV. Koupě pozemku byla schválena
zastupitelstvem pod c. 201 5l14l07 na jednání zastupitelstva ě. 14 dne 19.1 1.2015. Podepsána byla
aŻ po jejím předloŽení ÚzsVM 4.1o.2o16. Poté teprve byla zaslána ke schválení Ministersĺvu
financĺ, které tak učinilo aŽ letos' Dopad na celkový rozpočet je neutrálnĺ;
v poloŽce2212 silnice se do částky + 800.000,- Kč promíĘínáklady z projednávaných smluv AF
O|TYPLAN s'r.o. s - viz bod 5 a 6 tohoto jednání zastupite|stva. Finančníspoluúčastobce Herink a
Jesenice v alĺkvltnĺvýši'tj. cca 180.000,- Kč se promÍtne v příjmech obce; dále se zde promítá
částka ve výŠi270.000,- Kt za nákup pozemků a zpracovánÍ projektové dokumentace - viz bod 3
tohoto jednání zastupitelstva. Předsedajĺcí na dotaz pana Sklenáře potvrdil, Že cena projektové
dokumentace - viz bod 3 je na základě předloŽené nabídky ve výŠi70 tis. Kč (bez DPH)-

_

-
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-

zvýŠenĺo 100.000,- Kč u poloŽky 3639 komunálnÍ sluŽby

a územnĺrozvoj je ztitulu

pozemku (viz bod 4) tohoto jednání zastupitelstva
Návrh usnesení ć,,2017l34l09: Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřením č' 4.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,zdrŻel se 1 (Sklenář)
UsnesenÍ bylo schváleno.

koupě

9. návrh na pojmenování ulice
Byl předloŽen návrh na pojmenování ulice vedoucíod silnice 101/ll k obci Modletice názvem,,V Hůrce".
Název vychází historĺckého pojmenování lokality a stejný název má nejbliŽŠĺzastávka autobusů na
101/ll' Starosta obce Modletice s názvem souhlasí.
Návrh usnesenĺ ć,.2017l34l10: Zastupitelstvo souhlasí s pojmenováním ulice vedoucĺ od silnice 101/l1
k obci Modletice názvem ,,V Hůrce".
Výsĺedek hlasovánÍ: pro 9, proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo schváleno.
10) zpráva Finančního výboru

Zprávu Finaněního výboru prezentoval předseda výboru p. Kudláiek' Uvedl, Že celkové náklady na
vybudování spolkového domu činí1.369.657,-Kě. Z této částky bylo 147.525,_KČ za vícepráce na
sklepních prostorech, které obec zrekonstruovala nad rámec projektu. Tento náklad nebylzahrnut aniv
rozpočtovémopatřenĺ. Výstavba MultifunkčnĺhohřiŠtě vyŠlana 1.953.486,-Kč, v této částce jsou
zahrnuté vícepráce, které činí153.6B3'-Kt' Celkem vybudování SD spolu s hřiŠtěm stálo 3.323.143,Kt. Z celkové Částky bylo vyplaceno 362 237,- Kč, vě' DPH nad rámec schválených rozpočtových
opatřenĺ a tím byl porušen zákon o rozpoČtových pravidlech. Na 27 ' zasedání zastupitelstva, které se
konalo dne 19.1 .2017 bylo vzato na vědomí rozpottové opatřeníč.10' kde konečná částka na SD a
hřiŠtě byla 3.7 1 1.762,-Kč.
Častra byla čerpána vyŠŠĺ,
neŽ bylo rozpoÖtovýmiopatřenĺmi schváleno, ale bylo to koncem roku
rozpottovým opatřením t. 'l0 dorovnáno. Dle sdělení předsedajĺcĺho byly pouŽité finanění prostředky
pouŽity na SD a hřiště.
V,,diskuzi" vystoupil p. Chvátal, kteý přednesl své stanovisko k provedenému šetření financování SD a
hřiště' Mj' poukázal, Že starosta uváděl odhadované náklady na Spolkový dům a hřiště na 1.600 tis Kr,
ze kteých se jeŠtě uŠetřĺ,a vybavení (s odkazem na ěĺánek v Dobřejovickém zpravodaji). Podle jeho
názoru byla částka násobně překročena' Na otázku předsedajícího, kolik tedy skutečně stál SP a hřiŠtě
po odpoÖtení vybavení (vě. povrchu hriŠtě), kdyŽ je to takovým předmětern kritiky' nebyl schopen
odpovědět. K tomu předsedající sdělil, Ee se jedná o tástku cca 1,550 tis Kt, která ovśemzahrnuje i
náklady na opravu suterénu, které původně nebyly součástĺ projektu. Současně ale předsedajÍcí
prohĺásil, Že si uvědomuje, Že nebylo financovánítéto investice plně pokryto rozpočtovým opatřením
v rozsahu cca 300'000,- KČ. Dále vystoupilo z pléna celkem 10 občanů,kteříreagovali na zprávu FV a
přĺspěvek p. Chvátala. Ze zastupitelů obce se zapojĺli Kappel, Sklenář, Mikušková. Následně p. Sklenář
upozornil všechny zastupitele na jejich právní odpovědnost za nakládánÍm s finanČnĺmiprostředky obce
a předloŽil připravené usnesení:
Na základě zprávy zFV ze dne 28.8.2017 zo pověřuje FV k výběru externího auditora s prokázanými
zkušenostmi v oblasti auditů obcí, ktený provede interní audit obce především v následujÍcích oblastech:
dodrŽování zákonných postupů při sestavováni, zveřejňování a čerpánĺrozpočtu obce (dle
zákona o rozpočtových pravidlech)
kontrolu postupu při rekonstrukci SD a MH, výběr dodavatele, kontrolu dodavatelských smluv,
jejich zadánĺa plnění
kontrolu čerpánĺvšechfinančnÍch prostředků souvisejÍcÍch s rekonstrukcíSD a výstavbou MH
včetně kontroly zaúčtovánÍs cíłempředloŽit Zo celkovou částku za tento projekt.
Zo dále ukládá FV přípravu kompletnĺho zadáni pro vybraného auditora a předloŽenĺ tohoto zadäni Zo
ke schválenÍ nejpozději na následujĺcím jednánĺ Zo (říjen 2017).
Po přečtenínávrhu usneseníuvedlpředsedající, Že vzhledem k jeho rozsáhlostia tomu, Že nebyl
předloŽen zastupitelům k seznámení navrhl předsedajĺcí, aby bylo přijato usnesenĺjiné,o kterém se
následně hlasovalo. o usnesení navrŽeném ve zprávě FinanČnÍhovýboru se nehlasovalo s
odůvodněnĺm,Že předloŽený návrh je dán zákonem a není tedy moŽné o něm hlasovat.
Návľh usnesenĺ č,.2017l34l11: Zastupitelstvo ukládá p. SklenářovipředloŽit svůj návrh vyplývajÍcĺ
z kontroly Finančníhovýboru na příštízasedánĺ'

-
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Výsledek hlasování. pro 6 (Kappel, KrejÖí, Kudlácek, TěŠĺk,Čmolĺk,Brotánek), proti 2 (MikuŠková,
Sklenář)' zdržel se 1 (Marcinková)
Usnesení bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu FV.
11| zpräva Kontrolnĺho výboru

Zprávu Kontrolnĺho výboru předloŽiljejí předseda lng. Brotánek. Cĺlem kontroly bylo plněnÍusneseníz
jednánĺzo 30 - 32, dodatky zhotovitelů na stavbu multifunkčního hřiŠtě a kontrola smluv na dodávky
eneĺgiĺpro obec Dobřejovice. Výsledky kontroly jsou uvedeny ve zprávě, která je přílohou tohoto
zápisu.
Zpráva byla vzata na vědomĺ.

í2. místnĺreferendum - Betonárna Dobřejovice

Návrh na vyhláŠenímÍstního referenda přednesl p. Sklenář na základě $14 zákona ć,22t2OO4 Sb. o
místnímreferendu, tedy na základě vyhláŠenĺvětŠinouÖlenů zastupitelstva. V této souvislosti seznámil
zastupitele obce s výsledky sběru podpisů, kdy podle p. Sklenáře podepsalo petici ,, NE stavbě
BETONARNY" 343 občanůDobřejovic a 334 podepsalo souhlas s konánĺm místníhoreferenda.
Předsedající navrhl přednesené usnesenÍ rozdělit a navrhI schválit následujícÍ usnesení:
Návrh usnesení ć.2017l34l12: Zastupitelstvo souhlasĺ s uspořádánĺm referenda o výstavbě
betonárny.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Po delšĺdiskuzi ohledně Benonárny mezi zastupiteli a přĺtomnou veřejnostívstoupil do diskuze pan
Křejčĺ'ktený přetetl svůj dopis, kteni chtěl přečĺstv bodě různé,kde reaguje na dopis pan Sklenáře
v několika bodech. Dopĺs je k dispozici k nahlédnutí na oU.
Předsedajícĺ a p. KrejÖÍ navrhlijednání o textu otázky, se kteým by se ztotoŽnilo celé zastupĺtelstvo.
Pĺoto p' KĘtí navrhldalŠíusnesenĺ' o kterém se hlasovalo:
Návrh usnesení ć,.2o17l34l13: Zastupitelstvo bude hlasovat o nové otázce na přÍštĺmzastupitelstvu
Výsledek hlasování: pro 2 (Kappel, KĘtí), proti 5 (Mĺkušková, Marcinková, Kudláček, Brotánek,
Sklenář), zdĺŻel se 1 (TěŠík)
Usnesenĺ nebylo schváleno.

Po tomto hlasovánĺ přečetl svůj návrh usnesení p. Sklenář a bylo o něm hlasováno'
Návrh usnesenĺ ć.2017l34l14: Zastupitelstvo obce Dobřejovice podle $ 84 odst' 2 písm. i) zákona č.

'l28l200oSb.,oobcĺch(obecnízřlzení),vespojenís$í4a$8odst.1písm'a)zákonač,'22t2oo4sb.,

o místnÍmreferendu a o změně někteých zákonů:
1. vyh lašuje místníreferendum o otázce: ''Souhlasĺte s tím, abyobec Dobřejovice bezodkladně
podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojít k výstavbě betonárny v
katastráln Ím územíobce Dobřejovice?
2. MĺstnÍreferendum se koná na celém územíobce Dobřejovice.
Mĺstníreferendum se bude konat ve dnech 20. a 21. řijna 2017 , tedy v době konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu teské republiky.
4. od ůvod ň u je vyhláŠenímĺstníhoreferenda následovně: Zo rozhodto na záktadě přání občanú,
které vyjádřili svým podpisem k návrhu na vyhlášení mĺstníhoreferenda k otázce uvedené výše a
výzvy občanůobce Dobřejovice z předložené Petice "NE sťavöě BET1NÁRNY Dobřejovice",
kterou podepsalo celkem (referendum 334 a petici 343) občanťl Dobřejovic.

3.

5'

odhadu je nákladynakonánĺmÍstního referendavtástce20

000 Kč; nákladybudou hrazenyz
rozpočtu obce, z kapitoly 6'l1x Volby. V souvislosti s rozhodnutím přijatým v místnímreferendu
očekává obec náklady s právě probĺhajícÍúpravou změny č.2 územnĺhoplánu obce Dobřejovice
ve výŠi20000,-Kč.

6. schvaluje

odměnu propředsedu okrskovékomisevevýši 1 5oo

komise ve výŠi1 000 Kč.

6

Kča pročlenaokrskové

Zároveřl Zo ukládá starostovi obce zajistit vyhlášení místnĺhoreferenda vyvéŠenímusnesení o
rozhodnutí o jeho konání na úřednĺ desce oU Dobřejovice nejpozději do 7 dní a zajistit zákonné
poŽadavky pro realizacĺa průběh místnĺhoreferenda ve stanoveném termĺnu.
Výsledek hlasování: pro 4 (Marcinková, MikuŠková, Sklenář, Kudláěek) proti2 (Kappel, KrejČĺ),zdržel
se 2 (Těšík,Brotánek)
Usnesení nebylo schváleno.
Následně po dlouhé diskuzi mezi zastupĺtelia přĺtomnou veřejností byl předsedajícím předloŽen návrh
na nové hlasování o stejném návrhu usnesení uvedeným pod ě. 2017t34t14.
Návrh usnesení ć,.2017l34l15: Zastupitelstvo souhlasĺ s novým hlasovánÍm o usnesení č,.2017ĺ34t14
!Ýsledex hlasování: pro 5 ((MikuŠková, Sklenář, Kudláěek, TěŠík,Marcinková), proti 3 (Kappel, Krejčĺ,
Brotánek), zdżel se 0
UsnesenÍ bylo schváleno.

Vzhledem ke schválenému usneseni č.2017l34l15 p. Sklenář informoval zastupitele, Že zménívesvém
návrhu usnesenítermín vyvěšenízpůvodních7 dní na termín 22.9.2017 a předloŽil návrh usnesenĺ:

Návrh usnesení ć,. 2017

134116:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice podle $ 84 odst.2 písm. i) zákona č,.128t2ooo Sb., o obcích (obecní

zřizenl),vespojenĺs$14a$8odst. 1písm.a)zákonaÖ,.22t2oo4Sb.,omÍstnímreferenduaozměně

něktených zákonů:
v y h l a š u j e místníreferendum o otázce: ''Souhlasĺte s tím, aby obec Dobřejovice bezodkladně
podnikla veškeré kroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojÍt k výstavbě betonárny v

1.

katastrálním Územ Í obce Dobřejovice?
Místníreferendum se koná na celém územÍobce Dobřejovice.
Mĺstnĺreferendum se bude konat ve dnech 20' a 21 . íljna 2017, tedy v době konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu leské republiky.
4. od ůvod ň u je vyhlášenímĺstnĺhoreferenda následovně: Zo rozhodlo na základě přánĺobčanŮ,
které vyjádřili svým podpisem k návrhu na vyhlášení místnĺhoreferenda k otázce uvedené výše a
výzvy občantl obce Dobřejovice z předloŽené Petice "NE stavbě BEIONÁRNY Dobřejovice",
kterou podepsalo celkem (referendum 334 a petici343) občanťlDobĘovic.
5. odhaduje nákladyna konánímÍstnÍhoreferenda včástce20 ooo Kr; náklady budou hrazenyz
rozpoltu obce, z kapitoly 611x Volby. V souvislosti s rozhodnutím přijatým v mÍstním referendu
oěekává obec náklady s právě probíhajÍcíÚpravou změny l.2 územnĺhoplánu obce Dobřejovice
ve výŠi20000'_Kr.
6. schvaluje odměnu propředseduokrskovékomisevevýši 1 50o Kča pročlenaokrskové
komise ve výŠi1 000 Kč.
Zároveň Zo ukládá starostoviobce zajistit vyhlášenÍ mÍstního referenda vyvěŠenímusnesenĺ o
rozhodnutí o jeho konánĺ na úřednĺ desce oU Dobřejovice nejpozději dne 22. záŕi 2017 a zajistit
zákonné poŽadavky pro realizacia prťlběh místnÍho referenda ve stanoveném termínu'
Výsledek hlasování: pro 6 ((MikuŠková, Sklenář, Kudláček, TěŠík,Marcinková, Brotánek), proti 2
(Kappel, Krejčí),zdrŽel se 0
Usnesení bylo přijato.

2.

3.

13) různé
a) lnformace o stavu pořizování změny č.2 ÚP obce Dobřejovice - viz sdělenÍz projednávánĺ programu
b) předsedajícĺ informoval o rozhodnutl MZe, kteým byla odsouhlasena Žádost o dotaci 2oo.ooo,: Kě
na mobiliář umístěný u rybnĺka Skalnĺk

c) předsedajĺcí informoval, Že byl ukončen zkuŠebníprovoz Čov; po nabytí právnĺ moci Rozhodnutĺ
vodoprávniho úřadu, dojde k převodu rozŠířenéčásti čističkyna obec
d) předsedající informoval o możnosti rozvoz obědů pro ty, kteřĺ to potřebujĺ prostřednictvím spoleěnosti
SluŽby KPŽ s.r'o. obec hradĺdopravu. Zájemcidostanou-bliŽŠíinformacina obecním úřadě.
e) předsedajĺcĺ informoval, Že k 31.10. bude ukončena smlouva o nájmu a správě Spolkového domu se
společností Balance Fashion s.r.o. Současně vyzval k hledání nového správce a přÍp. nájemce pro
Spolkový dům
f) místostarosta informoval, vzhledem k častým stíŽnostem na nefunkčnost ukazatele na Košumberku, o
nákupu nového ukazatele rychlosti.
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V.

souHRN pŘunľÝcľ usľeseruĺzE DNE 22.6.2017

usnesení é. 2o17l34lo1: Zastupĺtelstvo obce Dobřejovice urtuje ověřovateli zápĺsu Bc. Zbyňka

Kudláčka a Martina Sklená ře.
usnesení ć,.2017l34l02: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následujĺcíprogram zasedání
1' kontrola usnesenl zápisu č,. 31 a 32
2' zámér rozšířeníčásti chodníku při ulici testlická
3. záměr vybudování komunikace mezi ulicemiV Porostlým a Polní
4. koupě lásti pozemku parc' č. 366/í01 v k.ú. Dobřejovice
5. okruŽníkřiŽovatka komunikace ll/101 s ulĺcÍK Herinku
6 smlouva s AF C|TYPLAN s.r.o. na PDPS k projektu zklidněnĺ dopravy
7. dodatek ě. 1 ke Smlouvě o spoluprácĺveřejných zadavatelů
8. rozpočtové opatření č. 4
9. návrh na pojmenovánÍ ulice
10. zpráva Finančnĺhovýboru
11. zpráva Kontrolního výboru
12. místníreferendum - Betonárna Dobřejovice
13. různé:

a.
b.
c.
d.
e.
f
g
h.

lnformace o stavu pořizování změny č.2 UP obce Dobřejovice
dotace 200.000,- Kč - mobiliář okolo Skalníka
ukončenízkušebnÍho provozu ČoV
rozvoz obědů
informace o jednánĺ o sníŽeníhluku z praŽského okruhu
nájem Spolkového domu
nákup nového ukazatele rychlosti
lnformace o údajíchz dopisu p. Sk|enáře ohledně betonárny

usnesenĺ ć,.2017l34lo3: Zastupitelstvo souhlasí se záměrem rozŠířeníčásti chodníku při Čestlickédle
navrŽeného postupu a ukládá starostovi:
zveřejnĺtzáměr prodeje části (4 m2) obce parc. ě. 56712, kteý je ve výkresu geometrického
plánu označen jako pozemek parc. t' 56717 '
na příŠtímjednání zastupitelsfua předloŽit návrh smlouvy na prodej přĺp. směnu tohoto pozemku
připravit projekt stavebnÍch úprav a zajistit stavebnÍ povolení pro tuto stavbu
usnesení ć. 2017 l34l 04 : Zastup itelstvo sou h lasÍ
_ se záměrem vybudování komunikace
spojujĺcĺulice V Porostlým a Polnĺ
- s uzavřenĺm kupnĺch smluv s majiteli pozemků parc. č. 233175 a 'ĺ003 v k.ú. Dobřejovice uvedenými
na lnformacích o parcele ze dne 7.9.2a17 za cenu 1.000,- KÖ/m2.
usnesenĺ č;.2017l34lo5: Zastupitelstvo souhlasís uzavřenĺm kupnĺsmlouvy na pozemek parc.
č.366/101 o rozloze 101 m2 s pi lng. Vladimírou Hynkovou, bytem Modletice 68, 251 01 Modletice a p.
Josefem Gutem, bytem Košumberk 2,25'| 01 Dobřejovice za cenu '101 .ooo,- KÖ'
usnesení č'.2017134106: Zastupitelstvo souhlasí(za podmĺnky, Že vlastnÍ realizacistavby zajistí

-

:

StředoČeský kraj) s:
uzavřenĺm smlouvy se Středočeským krajem o Smlouvy o spolupráciveřejných zadavatelů a
pověřuje starostu jejím podpisem
uzavřenĺm smluv s obcí Herink a městem Jesenice o spolufinancovánízpracovánĺ projektové
dokumentace a inŽenýringu na vybudováníokruŽnĺ křiŽovatky na křĺŽeníkomunikace ll/101 s ulicí
K Herinku
uzavřením smlouvy se spoletností CITYPLAN s.r.o., se sídlem MagistrŮ 1275113,140 00 Praha 4,
lČo 271o1o53, na zpracováníprojektové dokumentace pro projek-t,,okruŽníkřiŽovatka Dobřejovice
- Herink" do fáze PDPS (vě.) za cenu 439'000,- Kč (bez DPH) a pověřuje starostu jejĺm podpisem
usnesenĺ ć,.2017l34l07: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřenísmlouvy na zpracováníprojektové
dokumentace pro provedenĺ stavby vÖ' provedenídoplňujícíchprůzkumůk projektu zklidnění dopravy
se spoleÖnostĺ AF C|TYPLAN s.r'o., se sídlem Magistrů 1275113,140 oo Praha 4' lČo 271O1O53, za
cenu 387'500,- Kč a pověřuje starostu jejĺm podpisem.

-
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usnesenĺ ć,.2017l34lo8: Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku Ö. 1 ke Smlouvě o spolupráci
veřejných zadavatelů uzavřenou se Středočeským krajem dne 1.12'2015'
usnesenĺ ě.2017l34lo9: Zastupitelstvo souhlasĺ s rozpočtovým opatřením ě. 4.
usnesenĺ ě,.2017l34l10: Zastupitelstvo souhlasís pojmenováním ulice vedoucíod silnice 101/ll k obci
Modletice názvem
'V Hůrce".
usnesenĺ ć,.2017l34l1í: Zastupĺtelstvo ukládá p. Sklenářovi předloŽit svůj návrh vyplývajícĺzkontroly
Finančnĺhovýboru na přĺštízasedánÍ.
usnesení ć.2017l34l12: Zastupitelstvo souhlasís uspořádáním referenda o výstavbě betonárny.
usnesení ć'.2017l34l15: Zastupitelstvo souhlasĺ s novým hlasováním o usnesení č.2017l34l14.
usnesení ć'.2017134116: Zastupitelstvo obce Dobřejovice podle $ 84 odst. 2 pĺsm. i) zákona č.

12812000Sb.,oobcĺch(obecnízíizení),vespojenĺs$14a$8odst.1pĺsm.a)zákonaě.2212004sb.,

o místnímreferendu a o změně někteých zákonů:
1. vyhlaŠuje místníreferendum o otázce: ''SouhlasÍte stím, aby obec Dobřejovice bezodkladně
podnikla veškeré kroky v samostatné působnostĺ, aby nemohlo dojít k výstavbě betonárny v
katastrálním Územĺ obce Dobřejovice?
MÍstnireferendum se koná na celém územíobce Dobřejovice.
Místnĺreferendum se bude konat ve dnech 20. a 21 . ŕíjna2017 , tedy v době konání voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu Českérepubliky.
o d ů v o d ň u j e vyhlášení mĺstníhoreferenda následovně: Zo rozhodlo na základě přání občanil,
které vyjádřili svým podpisem k návrhu na vyhlášenĺ místnĺhoreferenda k otázce uvedené výše a
výzvy občanťlobce Dobřejovice z předtožené Petice "NE sŕaybě BET2NÁRNY Dobřejovice",
kterou podepsalo celkem (referendum 334 a petici343) občanťlDobřejovic.
5. od had u je náklady na konánÍmÍstníhoreferenda v ěástce 20 000 Kč; náklady budou hrazeny z
rozpoětu obce, z kapitoly 611x Volby. V souvislosti s rozhodnutĺm přijattým v místnim referendu
očekává obec náklady s právě probĺhajícíúpravou změny č'2 územníhoplánu obce Dobřejovice
ve výši20 000'-Kr.
sch va lu je odměnu pro předsedu okrskové komise ve výŠi1 500 Kěa pro člena okrskové
komise ve výŠi1 000 Kč.
Zároveň Zo ukládá starostoviobce zajistit vyhláŠenĺmístníhoreferenda vyvěŠenĺmusnesenío
rozhodnutĺ o jeho konání na Úřednĺ desce oU Dobřejovice nejpozdéji dne 22. záŕi 2017 a zajistit
zákonné poŽadavky pro realizaci a průběh místníhoreferenda ve stanoveném terminu'

2.

3'

4.

6.

.

zÁvĚR

Zasedánĺ zastupitelstva obce ukončĺlpředsedajíci ve 21,47 hod
Přĺlohy zápisu:
1) zveřejněná informace o konánl zasedání
2) prezenčnílistina
3) rozpočtovéopatřeníč.4
Zápĺs byl vyhotoven dne26.9.2017

ověřovatelé:

p. Bc. Z.
p. M.

Starosta:

Kudláček .

dne

Sklenář

dne

J. Kappel

.

.

dne

9.2017
9.2017
..9.2017

ŚCHlĄ LĹL0 EAlTv 0l1ŕ-L\Tvi:Ł} Dľv p- 4.2 Żo18
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oBEc DoBŘEJoVlcE,

Na Návsi 26,

DoBŘEJoVlcE,

251 01Řĺčany,lČ, oo24o141

Zápis č.35
z řádného zasedánĺ Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne ĺ9. 10.2017 v ĺ8,00 hod. na
obecnĺm úřadě v Dobřejovicích.
Přĺtomni: lng' Jiří Kappel, Jan Krejčĺ,lng' Pavel Brotánek' Pavla Mikušková, Martin Sklenáŕ' Bc.
Zbyněk Kudláček' Mgr. Martĺn tmolĺk, lng. Libor Stárek

omluven:od 19,45 , Mgr. Martin Čmolík
Jednání se dále zúÖastnilo 42 občanů.
l.

złľlÁĺeľĺznseoÁr,lizasľuprer-swł

Zasedán í Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále,,zastupĺtelstvo") bylo zahájeno v 18,00 hod. starostou
obce lng. Jiřĺm Kappelem (dále jako předsedající)
Předsedající schůze konstatoval, Že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby ĺnformace podle 93 odst.
$
1 zákona o obcích byla na Úřednĺ desce obecního úřadu Dobřejovice zveřejněna
v souladu se

zákonem od 12.10.201 7 do 19.10 .2017 ' Současně byla zveřejněna na elektronické uřední desce.
Předsedající informoval, Že po 34. jednání zastupitelstva rezignovali na funkcizastupiteĺe lng. Anna
Marcinková a JUDr' Petr TěŠík,kteým dodateÖně podě koval za jejÍ práci. Předsedajĺcí poté představil
nového zastupitele p. lng. Libora Stárka, ktený nastoupilza odstoupivŠíělenku zastupitelstva pĺ !ng
Annu Marcinkovou, P.lng. Stárek následně sloŽil,,Slib zastupitele obce.a podepsalslib na
připraveném archu (přÍloha ě. 3). Tím se stal řádným členem zastu pitelstva. Za
JUDr' Těšíka jiŻrádný
zastupitel nemůŽe nastoupit. od tohoto jednánĺ bude mĺt zastupitelstvo pouze 8 členů
Předsedajĺcí schůze poté konstatoval, że přítomno je 8 rlenů zastupitelstva, takŹe zastupitelstvo je
usnáŠeníschopné
ll.

URčENíovĚŘovATELÜ

Předsedajícĺ navrhl uľčitověřoýatelizápisu lng' eavta Brotankä a ľ'ĺgrJúártináčmđĺta
K.návrhu vznesla protinávrh pĺ Mikušková, návrhla p. Sklenáře. pöte dal př-edsedajícĺ o jednotlivých
návzích hlasovat. Plo.P Sklenáře se vyslovili 2 zastupitelé (Mikušková, Čmolĺk1'protĺ 3 (Kapiel,
Kpjci Brotánek), zdrŽe\i se 3 (Stárek, Sklenář, Kudláčeŕ1, prob' Brotánka
vyslóvilo
zasiupitälo,
.::!:::jej (stáľek,.Brotánek), pro p. Čmolíkase vysloúiío 6 zastupitel(l,sezdĺźelise 2o (Mikuśková,
Umoĺĺĺ()Předsedajĺcí dal následně hlasovat o návrhu usnesení.
návrh usnesení ć,.2017l35to1: Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zápĺsu lng. Pavla
Brotánka a Mgr' Martina Ömolíka
Výsledek hlasovánÍ: pro 8, proti 0, zdżelse 0
Usneseni bylo schváleno.

lll. PRoGRAM zAsEDÁNĺ
Předsedajícíuvedl, ie z navrŽenéhó á zverejnerléhó programu żäseoanĺse st,ahuje-bod č. ą' Iamer
prodeje pozemku parc. č' 169. Dále uvedl, Žá do prograňu navrhlp.
Sklenářzaraáĺt;este nody:
,,Petice "NE stavbě Betonárny Dobřejovice'' a ,,Reakce M. Sklenáře na dopis starosty obce Herink,,'
K to1u předsedající zdŮvodnil, proč je do programu nezařadi]:
U ,,Petice ..-" není o čem jednat, pŕotoŽe nebyla dosud adresátovi - obci Dobřejovice, předána. Ten
tedy nemohl, v souladu s ustanovením zákoná č. 85/199o sb.
s5, ověřit náleŽitosti dĚ zákona ap.
Dokud nebude předána a podrobena kontrole neníji moŽno k jednánízařadit. Proto o zaŕazeni tohoto
bodu nebude ani hlasováno
U ,,Reakce.." jde o so-ukromý dopi_s, který nepatřÍ i vzhledem k jeho obsahu' na program jednánĺ
zastupitelstva, a to z těchto důvodů:
1

_

zákon o veřejnem přístupu k informacĺm , na zákiadé kterého
se domáhal jeho publikování se
na tyto záleŽitostĺ vůbec nevztahuje
osobnĺ dopis-, kteý není napsán ná hlaviČkovém papíře a nemá
razítko samozŕejmě
vyjadřuje i oficiálnĺ názory a informace
tento zpusäo psaní dopisů je dokonce u vysokých
představitelů jakekoliv instĺtuce, úřadůa firem oäzny
radĺt starostovi vedlejŚí obce' jak má postupovat při projednávání
o ĺnvesticíchu průmyslové
zÓny je vrjli něm'u u ĺäŻlivé ĺyto záleŽitosiĺ zná
samozŕejmě daleko lepe neŽ p. Sklenář
zamlčuje, Źe byl informován na komisiŽivotnĺho prostředío
skutečnosti, _-'
Že zástupci obce
posuzujĺ m^oznosti rozśířenjzony na základě Žádosti
Eurovie 1ooalovná)
nikdo jeho návrh na předloŽení ňemoranda na výśe
uvedené komisi neiítal jak uvádí bylo
to pouze vzato na vědomí
dopis zcela_ignoruje apel starosty na to, aby Herínk nebyl
zneuŽíván ve vnĺtřních sporech
uvnitř Dobřejovic.
Uvedl, że přesto o zařazenĺ tohoto bodu jednánĺ bude hlasováno
Na to reagoval p' Sklenář, za podpory pritomných občanu, několikrát
opakovaným poŽadavkem
na
-'
i na jednáni.
hlasování o zařazenÍ-bo'du.
coz preoseoá kategoricky oamitt.
',Petice
Násĺedně nechal starosta hlasovat o zařaienĺ bodu
,,Räakce M. Skleňáŕe nä dopis starosty obce
Herink"' Pro hlasovali4 zastupite|é (Sklenář, MikuŠkôvá'
přJäi"d[pel, rrejČĺ,
Brotánek)' zdrŽel se 1' (Kudláček). żaľazenÍbodu nebylo
schváläno.
Dále navľhl p' Sklenáŕ doplněnĺ pro9famu o dalśĺbod
- ,,volba zapisovatele zápĺsu,,. Předsedajícĺ
k tomu uvedl, Že za zäpis odpovÍdá obec, která je povĺnna pořídit
zápis. SnaŽil se několikrát marně
vysvětlit p' Sklenářovi, Že osoba, která pořĺdízápĺs, musítento
rjkon provést v takovém vztahu k obcĺ,
aby za něj nesla odpovědnost. Pokud by tedy zápis nepořídil
ělen úřadu, přĺpadala by v uvahu jen
moŽnost externího pracovnĺka, kteý tento úkol provede
na základě jiného typu smlouvy. Vzhledem
k tomu, że za uŕad by mohl zápĺs zpracovat jeŠtě
místostarosta, nakonec s hlasováním o volbě
zapisovatele souhlasil s tĺm, Že v přĺpadévolby někoho mimo
obec bude muset jednánÍ přerušit.
Nakonec pro voĺbu hlasovali4 zastupitelé (Sklenář, MikuŠková,
Stárek, Brotánek), 3 proti(Kappel,
Krejěĺ, Kudláěek), 1 se zdrŽel (Čmolík). Tento bod
nebyl tedy do program u zaÍazen. Dalśĺm
předloŽeným návrhem p. Sklenáře nazaťazeni
programu

-

śtá'í,ć'"liŕi

do
oylooo,'porušovánízákona a neplnění
usnesenĺ starostou"' K tomu předsedající uvedl, Že sije vědom pozdnĺho
informovánÍ Ministerstva
vnĺtra o vyhlášeném refeľendu, takŽe nenÍtřeba bod samostatně
zaŕazovata za chybu se omluvil. P.
Sklenář uvedl, Že se nejedná jen o tuto záleŽitost, je toho
vĺce. Na dotaz, proč návrh nepředloŽil
v termínu dle jednacího řádu sděĺil, Že se jedná
o śkutečnostiz posledního týdne. Poté dal
předsedajícĺ hlasovat ozařazen] tohoto bodu. Pro
hlasovalo 7 zastupitelů, .l byl proti(Krejěí). Bod byl
zaŕazen. Poté byl předloŽen ke schválení program jednání.
Návrh usnesenĺ ć'.2017t35to2: Zastupitelstvo obce Dobřejovice
schvaluje následujícĺ program
zasedání:
1. kontrola usnesenĺ zápisu č,. 31, 32 a 34
2. zápis z 34. jednání zastupitelstva
3' smlouva na směnu pozemků
4. zpráva z jednánĺ mimořádného Kontrolního výboru
5. audĺt finančníhoplněnĺ rekonstrukce SD a výśtavby
MH a dodrŽování zákona
6. poruŠovánĺzákona a neplněnĺ usnesenĺ starostou
7. rúzné:
starosty obce Herink zastupitelům
.a.).doRis
Výsledek'hlasovánl: pro 7, proti o, idaelse 1 (Stárek)
Usnesenĺ bylo schváleno.
IV.

PROJ

PROGRAMU

1) kontrola usnesení zápisu č. 3í, 32 a 34
usnasení č,. 2017 l31lo4: dosud probÍhá zpracování oddělovacĺho plánu
usnesení ě'2017l32lo5: termĺn pro předlożenÍ aktualizované obecn
ě závaznévyhláŠky _ poŽárnÍ řád
obceje 30.'ti.2012
2

usnesenĺ č.2a17l34l03: viz bod 3
1ednánizastupitelstva
usnesenĺ ć,.2017B4n4: návrhy smluv rozeslány, dosud neuzavřeno
usnesení ě''2017l34l05: smlouva dosud nepodápsána, probíhá registrace
oddělovacího plánu na KN.
usnesenĺ ć. 2a17 134l,06 dosud neprojednáno na radě Sireaoeesro]no
kĘe
usnesenĺ é. 2017 l34l07: dosud nepoáeosáno
usnesení ć''2017l34lo8: dodatek Č. 1 ke Smlouvě o spolupráciveřejných
zadavatelů se Středočeským
krajem byl uzavřen
usnesenĺ ć,.2017I34l11: vĺz bod 6. jednánĺ zastupitelstva
usnesenĺ ć,. 2017 l34l14: referendum bylo vyhláśeno
Kontrola plněnĺ úkolu byla vzata na věd'omí
2) zápis z 34. jednání

zastupitelstva

Vzhĺedem k tomu, że. ověřovatelé zápisu
zastupitelstva zápis nepodepsali, je pro pofurzení
134 jednání
či nepotvrzeníjeho obsahu nutné na nejbliŽŠĺm
jeonaniiaiiűpitelstva jej projednat. ověřovatelé přes 2
písemnévýzvy ani nepředloŽili duvody
óroč jel ńepodepsali' iäŔ, any mohly být do zápisu vloŽeny.
DŮvody sdělil p' Sklenář aŽ po publikóvbnl z-aółsu' Vzhiedem
k tomů, Źe v odůvodnění si p. Sklenář
stěŽoval na to, Źe starosta obce mu v ovéřenĺ brániĺ,
musel fředsedajĺcĺ několikrát vysvěttit postup při
ověřovánĺ zápisu' N*r|' zápisu zaślezapisovatel ověřovatelum,
kteŕĺjej posoudĺ a navrhnou přĺpadné
úpravy' To se stalo. Poté zapisovatel přiiomĺnky posoudĺ a buď je
akceptuje nebo neakceptuje. TakŽe
lást pľipomĺnek akceptována byla a čási nĺkoliv. Ňasleĺne obdľźĺtakto
lpŕaveny
(to se stalo
29 10') a v přĺpadé, Že s takto upĺaveným zápisem souhlasí, tak jej podepĺŠĺ' zJpłs
V
opačnémpřĺpadě jej
nepodepíśĺa uvedou
!o 1á.oi1u dŮvodý. které nejbliŽsĺ zaseäJnĺ zastupitelstva posoudĺjejich duvodnost
a přĺp' rozhodne o změnách.
To nahradĺ podpis ověřovatele. Po diskuzi, kteĺá se vracela k uloze
ověřovatele. předlożil p. Sklenář nový návrh usneseni. Na
dotaz předsedajícÍho, zda tecly stahuje své
vyjádřeni k zápisu z 34 jednánl zastupitelstva obce doruÖené
3.10. bylo potvrzeno, Že ano. Následné
pŕedlożi| p' Sklenář návrh na nové usnesenĺ, jehoŹ
ousáńám uýlo scńvaienĺ a-vđŕe;něnínového
zápisu' kteý přĺpravil p' Sklenáŕ ve shodé s připomĺnkami
Joó,j ověřovatelů. ereosóoa;ĺcí odmítl o
tomto zápisu hlasovat. protoŽe ověřovatelé ńe1šou zapĺsovaielé,
a proto k projednávánĺ takovéhoto
zápisu nenĺ dúvod. Poté byĺa diskuze ukonteńa. Protöze důvody, pro
které nebyl ověřovateli zápis
podepsán, byly staŽeny je zápis ze 34.jednánĺ platný.
3)

smlouva na směnu pozemků

Schválený záměr (vĺz.usnesení zastupitelstva t'2017134/03) prodeje
obecního pozemku parc. ě,.567t7
(o^ r91l91e 4 m2 ). kteý vznikl oddélenim od pozemku p^n.
e'-saĺlź,uyl zvereJnb;;J 27.9. do
13'10'2017' Na základé zveĘněnĺzáměru byĺa pľealbienazáJost
o odkup tohoto pozemku pĺ
Petroneĺou Rosovou' bytem N_a PrŮnone ss. boorepui"".
ä-*.u
4.000,- ke óeĺrám. SouÖasně byla s
majitelkou pozemku dohodnuta możnost odkupu jejĺrlo pózemtu
parc' i. 1125 (o rozloze 14 m2 ), ktený
vznikl oddělenĺm od pozemku parc. Č.46i 1. ooec'näcrräla
znalecký posudek na cenu těchto
pozemku znalcem v oboru ekonomika, specĺalĺzace
'jrä.ouat
n".ouitoiĺ,
p' ln9. nĺ' päůnvsným.Podle
znaleckého posudku majĺ.oba pozemky ńodnotu 3.ooo,- xJl ń'' 'souěastí
reseńĺ;áštavba nového
plotu, kterou by zajĺstila obec. Předseo-a1ĺcĺ navrhl
uzavřít s pĺ P Rosovou směnnóu śmlouvus tĺm, Že
oba pozemky budou oceněny ve smlouüě cenou dle znalecŔého posudku.
Za cenový rozdĺl ve výši
30'000,_ KÖ bude pí P. Rosové postaven nový plot (podezdĺvia
a sloupky; bez plotové výplně).
Předpokládaná cena za stavbu plotu a rozsĺľéńĺcnöonl[uJe-Jt" pr"o'"oajĺcího
do 110.000,- KČ. Stavbě
musĺ předcházet vydání stavebnÍho povolení. Navrhl uzauiít
smläuvu na źpracouJnídokumentace pro
stavební povolenĺ' vě,.11Žený1ingu a poloŽkového rozpoČtu sá společnostĺRr
c;TYPLAN s.r.o., se
sĺdlem Magistrů 1275113,]40 0Ó Praha 4, lto 271oio5g,á*nu
75.ooo,- Kč. K tomu byl vznesen
dotaz p. Sklenáře ohledněĹ9a!aŁU zpracovánĺ dokumentáce a námitka k výŠiceny_
Návrh usnesenĺ č. 20í7l35/o3:
Zasiupitelstvo schválilo
_ prodej pozemku p'č'56717 o výměře 4 m2 pĺ P' Rosové, bytem Na Průhoně
39, Dobřejovice, za cenu
3.000._ Kč/ m2

'nákup pozemku

p-ć,' 1125 o výměře 14 m2 od pĺ P. Rosové,
bytem Na Průhoně 39, Dobřejovice, za
cenu 3.000,- Kč,l m2
_ uzavľenÍ směnné
smlouvy na výŠeuvedené. p9^z9mky s pí P. Rosové' bytem
Na PrŮhoně 39,
Dobřejovice, s tĺm, że za cenový rozdĺl ve vyśĺ30.ooó,- Ŕe
ouo" pÍ P. Rosové postaven nový plot a
pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy
.
Výsledek hlasovánĺ: pro 8, proti 0' zdrŽel se 0
3

Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení ć'- 2017-l3.5lo4: Zastupĺtelstvo schválilo uzavření smlouvy
na zpracovánĺ dokumentace
pro stavebnĺ povoleni,vc
a poloŽkového rozpoctu se spolelnostíAF c|TYPLAN s.r.o.' se
l1._"|!rľgľ
sĺdlem Magistrú 'l275t13,140 oo pňľla ł, lČo 2710105{.;;;nu 75.ooo,_
Kč.
Výsledek hlasování: pro 1 (Kappel), proti 7, zdżel se 0
Usnesenĺ nebylo schváleno.
4) zpráva z jednání mimořádného Kontrolniho výboru

Předseda kontrolního výboru p. Brotánek pŕećetl ,őĺiri
rjednánĺ mimořádného Kontrolnĺho výboru ze
dne 510' 2a17' Jednánĺ bylo reaĺ<ci nä podnei starośĺý-onledně
usnesenĺ o mĺstnÍmreferendu.
V podnětu bylo Žádáno o próśetŕenĺ,zda pŕijate usnesenĺ'zoi
7t34ĺ14 je v souladu se zákonem' příp.
łľY*iprávními pŕedpĺsy, a zda jsou tvrzenŕv usnesenĺpr"uo-iua
KV ve zprávě konstatoval, że nebyl poruŚen jednacĺ ŕá'd, tvzení v
usnesení, Že petĺce byla předlożena
je nepravdivá ostatnĺ ydajné nepravdivosti ([oČet
podpisŮ póo peticĺ a pod Žádostí o ľeferendum), nenĺ
'ilotřeb'né
moŽno ovéřit, jelikoŽ k tomu KV nedostal
boorbov od navrhovatele usnesenl p.Sklenáře
z dŮvodu, że tyto dokumený nejsou KV adresovány, tudíŽ je nenĺ moŽné
l(V poskytnout.
Zpráva byla vzata na vědomĺ.

audit finančnĺhoptnění rekonstrukce SD a výstavby MH dodrŽováni
a
zákona
P' Sklenář' návazné na usnesenízastupitelswae.źolĺĺááĺíł,-preorożil
návrh usnesenĺ, o kterém se
diskuze nevedla:
Návrh usnesení ć,.2o17l35lo5:. Na základě zprávy z FV ze
dne 28.8.20 17 zo pověřuje FV k výběru
exteĺnĺhoauditora s g.r9tázq1Ýńi zkuŚenostmĺv oolasti
auditrj obcí, kteý provede internÍ audit obce
předevŠím v následujících oblastech:
1' dodrżovánĺ zákonných postupů při sestavování, zveřejňovánI a ěerpání rozpočtu obce (dle
zákona o rozpočtových pravĺdlech)
2' kontrolu postupu při rekonstrukci SD a MH, výběr dodavatele, kontrolu dodavatelských smluv,
jejich zadání a plnění
3' kontrolu čerpánívšechfinančníchprostředků souvisejícíchs rekonstrukcí SD a výstavbou MH
vcetně kontroly zaúltovánĺ s cílem předloŽit Zo celkovou lástku za
tento projekt.
Zo dá|e ukládá FV přípravu kompletního zadání pro vybľanéhoauditora a předloŽení
tohoto
zadání Zo a vybraného auditora ke schválen 1Zo nejpozději na následujícím jednání
Zo (listopad
5}

2017).

Výsledek hlasování: pro 4 (MikuŠková, Kudláček, Stárek,
Sklenář) proti3 (Kappel, Krejčí,Brotánek)
zdrźelse 1 (Čmolík)
Usnesenĺ nebylo schváleno.

6' porušování zákona a neplněnĺ usnesení starostou
P' Sklenář přečetldlouhý výěet' podle svého výlĺladu, rüznýcn proviněnĺ
starosty a na základě toho
navrhl odvolat starostu obce a pověřit zastupoúánĺm místośtaröstu.
Předsedajĺcí navrhl, protoŽe nikdo
ze zastupitelů neměltento.podklad k dispozicĺ, Že by jim ńei
oýiooručen, a ,ńeli uý ńít moŽnost se
k nému vyjádřĺt (vč' starosty)' Navrhl proto projednai ĺento
ooá'ńa příštĺmjednání zastupitelstva.
Vzhledem k tomu, Že navrhovatelsdělil, Że' jiż'naprĺstĺmleáňáni
navrrlovattento bod nebude a trvá na
hlasovánĺ o tomto bodu na tomto zastupitelśtvu, .;'t''iiáé pńjevili
ochotu hlasovat o navrŽeném
usĺeseníneprodleně, bez moŽnosti ověřĺt Údajná proviněnĺ''
Návrh usnesenĺ ć'. 20'17l35t06: Zastupitelstvo na základě zákona
č. 128/2ooo sb. s 84 odst. 2, písm.
e, odvolává starostu obce Jiřího Kappla. Dle zákona č. 128/2ooo
sb., s103 odst. o'žastupuje do doby
zvolení nového starosty m Ístostarosta.
Výsledek hlasovánĺ: pro 2 (Mikušková, Sklenář), proti 4 (Krejčí,
Brotánek, Kudláček, ČmolÍk), zdrŽel se
2 (Kappel, Stárek)
Usnesení nebylo schváleno.
7. různé:

dopis starosĘ obce Herink zastupitelům
Předsedajĺcĺpřeletl dopis, k tomu se vyjádřil p. Sklenář, ktený opakoval
své argumenty z dopisu, kter'ý

-

4

nebyl pro jednánĺ zastupitelstva odsouhlasen' Dále se vyjádŕil k referenci starostky
Hornĺch Počernic
ohledně pÍovozu betonárny a k případnéżalobéspole'enosti c"'Lď sie*opi=Ly' Lo"
uvedĺ, Že je
nepřípadná s ohledem na ujednánĺ ve smlouvé
V průběhu jednání o tomto bodu, vzhledem k chování přÍtomných občanů,předsedajícĺ
udělal v 19,45
hod. přestávku. Jednání poté bylo ve20,O2 hod' znovü zahájeno.
V. soUHRN

pŘlĺłrÝcľtusNEsENí zE DNE 19.10.2017

usnešení ě. 20í7l35iot zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zápisu lng' Pavlä

Brotánka a Mgr. Martina Čmolíka
usnesení č'.2017l35l02: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následujĺcí program zasedání:

1' kontro|a usnesení zápĺsu č,. 31,32 a 34
2. zápĺs z 34. jednánĺzastupitelstva

3. smlouva na směnu pozemků
4. zpräva z jednání mimořádného KontrolnÍho výboru
5. audit finančnĺhoplněnĺ rekonstrukce SD a výśtavbyMH a dodżovánĺzákona
6. poruśovánĺzákona a neplnénĺusnesenĺ staiostou7. rüzné
a) dopis starosý obce Herink zastupitelům
usnesení é,. 2017 l35l03 : Zastupitelstvo schvá lo
p.ć,. 567t7 o výměře 4 m2 pĺ P. Rosové, bytem Na Průhoně
39, Dobřejovice, za cenu
P'99_ą q9-z9m]<u
3.000'- Kč/ m2
-nákup^
991emku p.ě,- 1125 o výměře 14 m2 od pÍ P. Rosové, bytem Na Průhoně 39, Dobřejovice, za
cenu 3.000, - Kćl m2
- uzavřenl směnné smlouvy na výŚe uvedené pozemky s pí P. Rosové, bytem
Na Průhoně 39,
Dobřejovice, s tim, Že za cenový rozdĺl ve vyši 3o'ooo,- rce ouo" pí P'
Rosové postaven nový plot a
pověŕuje starostu podpisem směnné smlouvy
li

jvl. zÁvĚR
Za'sedánĺzastupitelstva obce ukončil předsedající ve 20,07 hod.
Přĺlohy zápisu:
1) zveřejněná informace o konánízasedání
2) prezenčnílistina
3) slib zastupitete

,4

Zápis byl vyhotoven dne 24.1O. 2O,l7

ověřovatelé: p' lng. Pavel Brotánek

p
Starosta.

Mgr.

ČmolÍkĺ!

p. lng.J. Kappel

'{-6

i;;

dne
G

25j0. 2017

dne 25. 10.2017
dne 25.10.2017

lrĺ,
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oBEc DoBŘEJoVlcE,

Na Návsi 26,

DoBŘEJoVlcE, 251 01Říčany, ,C oo24aÉ1
Zápis č.36

z mimořádného zasedáni Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 9. 11.2017 v í8,00
hod. na obecnĺm úřadě v Dobřejovicĺch.
Přĺtomni: lng. Jiřĺ Kappel, Jan KĘčí,lng. Pavel Brotánek, Pavla MikuŠková, Mańin Sklenář' Bc.
Zbyněk Kudláček, Mgr. Martin tmolík' lng. Libor Stárek
omluven:od 19,30 Mgr. Martin lmolík
JednánÍse dále zúčastnilo39 občanů.
t.

ZAHÁJENí

złseoÁľĺzłsľuplĺELswA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dáĺe,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18,00 hod. stárostou
obce lng. Jiřím Kappelem (dále jako předsedající).
Předsedajĺcíschůze konstatoval, Že mimořádné zasedání bylo svoláno na základě Žádosti 6
zastupitelů ze dne 31.10.2017. lnformace o jejím svolání byla podle $ 93 odst. 1 zákona o obcích
zveřejněna na úřednĺdesce obecního úřadu Dobřejovice v souladu se zákonem od 1'1 1.2017 do
9.11.2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřednÍ desce.
Předsedajĺcí schůze poté konstatoval, Že přítomno je vŠech8 tlenů zastupitelstva, takŽe zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
ll.

uRcENĺoVĚŘovATELÜ

Předsedajícĺ navrhl urěit ověřovatelizápisu Bc. Zbyňka Kudláěka a lng. Libora Stárka. Jiný návrh
předloŽen nebyl.

návrh usnesenĺ ć.2017136101: Zastupitelstvo obce Dobřejovice urěuje ověřovateli zápisu Bc. Zbyňka
Kudláčka a lng. Libora Stáĺka.
Výsledek hlasovánĺ: pro 7, proti a,zdrŽel se 1 (Stárek)
UsnesenÍ bylo schváleno.
tl|.

PRoGRAltll zAsEDÁNĺ

N a pro$ramu jednání

byljediný bod navrŽený 6ti zastupiteli a to Postup obce v projednávánĺ UR po
výsledku referenda. K tomuto bodu navrhl p. Sklenář osnovu, kterou zastupitelé, s výjimkou
předsedajícího a p. KĘčÍhoakceptovali.
Návrh usnesenĺ ě. 2017/36í02: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje jako bod programu
zasedání:
Postup obce v projednávánl ÚP po výsledku referenda.
a. informace o výsledku referenda

k plněnĺ uzavřené smlouvy o spoluprácĺ od společnosti teské
štěrkopisky spol. s r.o.
c. informace o pracovní schůzce zastupitelů obce dne 31.10.2017
d. informace o aktuálnĺm stavu pořizování změny r,.2ÚP Dobřejovic
e informace o krocích obce od 21.10.2017 směrem k dotěeným orgánům změny ě. 2 ÚP a
investorovi, vě. mediálních vyjádřenĺ
e. ustanovenĺ výboru - Betonárna
Í. zadáni zpracovánĺ právní analýzy ve věci betonárny
Výsledek hlasování: pro 6, proti 2 (Kappel' Krejčĺ),zdrŽel se 0
Usnesenĺ bylo schváleno.
b.

Výzva právního zástupce

lV. PRoJEDNÁNi PRoGRAMU

V úvodu předsedajícĺ v reakci na dokumenty, maily a podklady k zastupitelstvu, které svědčío
neznalosti projednávání návrhů územníhoplánu povaŽovalza potřebné vysvětlit základní pojmy.
Sdělil přĺtomným, co je samostatná působnost obce V procesu projednávání změny Úp, ze jsou to
pouze 2 kroky - zadáni Změny a poté aż. závěrećné hlasovánĺ o Změně. Závěrečný krok, kdy obec
vstoupído závěretného hlasování bude pravděpodobně na přelomu února a března 2018. Proto
obvĺnění, Že vedení obce jedná s investorem a dotčenými orgány V rozporu s rozhodnutĺm referenda
jsou naprosto lichá, ted' nikdo z vedenÍ obce nemá moŽnost do tohoto procesu vstoupit' Poté uvedl

průběh projednávánĺ Změny.
1. Pořízení Zprávy o uplatňovánĺ Úľ Doorejovic bylo zahájeno v lednu 2015.
2. 26.5. 2016 schválilo Zastupitelstvo doplnénĺZprávy o poŽadavek změny ÚP na pozemku parc. č.
782, Šloo pozemek l. bonity.
3. 23.6' 2016 schválilo Zastupitelstvo opět doplnění Zprávy o poŽadavek změny ÚP na pozemku
parc. č. 782 se změnou formulace.
4. Usnesenim č.2016121l13 ze dne 23. 6' 2016 schválilo Zastupitelstvo uzavření smlouvy se spol'
teské Štěrkopísky na betonárku na pozemku parc. č,.782.
5. od 27 . 9. 2016 do 10. 11' 2016 byl zveřejněn pořizovatelem, tj. obecním úřadem návrh Změny č. 2
k připomínkám. Betonárka byla v lokalitě Z2-7 na pozemku parc. č. 782.Ye věc! betonárky

nebyla uplatněna od obyvatel a vlastnĺkůjediná připomínka.
16. 2' 2017 schválilo Zastupitelstvo novou smlouvu se spol. ČeskéŠtěrkopískys betonárkou na
pozemku parc. ě.759' kteý nahradilpozemek parc. č.782.
7. 18. 5.2017 schválilo Zastupitelstvo změnu Zprávy o změnu lokalizace betonárky z pozemku parc.

6.

ě,.782 na 759'

8. od února do

této doby rovněŽ nebyla uplatněna jediná připomínka dotčených orgánů nebo
obyvatelobce k navżené změně. S výjimkou dotazu na dopravu nabyly žádnépřipomínky ani na
veřejném setkánĺ obyvatel Dobřejovic v ěervnu t.r.
9. V červenci proběhlo jednánĺ stavebnĺ komise, z nĺŽ nevyplynuly Žádné zásadnĺ připomínky
k posouzení vlivu provozu betonárny na Životnĺ prostředĺ. U p. Sklenáře byla jediná zásadní
připomĺnka, a to vazba na územníplán.
10. Ke změně celkového přÍstupu doŠlo aŽ v záŕi t.r., kdy byl publikován anonym, na kteý obec
ĺeagovala v Dobřejovickém zpravodaji, následně zveřejnilsvé stanovisko p' Sklenář, které však
stejně jako anonym obsahoval řadu nepravdivých informací a poté se záleŽitost rozjela - různé
,,petĺce", výzvy a p. Zajímavéje, Že více jak rok od zařazení betonárny do návrhu Změny ÚP nebyla
uplatněna jediná připomínka z řad občanůDobřejovic!
11. Zastupitelstvo nemůŽe pořizovatelem předloŽený návrh Změny ě. 2 měnit a můŽe o něm
rozhodnout pouze třemi způsoby, buď ho schválĺ a Zména č. 2 bude vydána, nebo jej zamĺtne,
anebo jej vrátí pořizovateli s pokyny k úpravě a novému projednání, při tomto úkonu se na něj
vztahuje výsledek referenda.

Předsedající uvedl, Že obviňování, że obec začalajednat s přísluŠnýmiinstitucemi, investorem ap.,
jsou nepravdivá. obec po skončení referenda informova|a pouze výkonného pořizovatele s tím, Že
dalšĺpostup mu bude sdělen po jednání zastupitelstva23.11' a současně objednala dva právnÍ
rozbory situace, kdy je zde výsledek referenda a současně poŽadavek na plnění ze smlouvy
s investorem. Jedná se advokátnÍ kanceláře Frank Bold a AK Rossmann. oba rozbory byly
zastupĺtelůmpředány.
Pokud jde o referendum uvedl , Že ze zákona má kaŽdý občan právo po skončení referenda podat
návrh na jeho zneplatnění, coŽ se stalo. Podaljej jako občan p. Krejčĺ.Následně si soud vyĹádal
stanovĺsko obce, ve kterém starosta vyjádřil souhlas s jeho obsahem, a jeŠtě jej doplnil. Na dotazy
z pléna uvedl p. Krejčĺdůvody, kterého k tomu vedly - moŽnost ovlivnit, co na předmětném pozemku
bude. Uvedl přĺklad spedice, kde bychom to ovlivnit nemohly a v důsledku toho by přes obec mohly
jezdit tisíce aut jako např. auta firmy Penam.
PředsedajÍcĺ doplnil, Že iniciátoři referenda zcela ĺgnorovali fakt, Že v důsledku nemoŽnosti plnit ze
smlouvy hrozíobci żaloby na náhradu Škodyv rozsahu milionů. PředloŽené rozbory advokátních
kanceláří o tom informujĺ. Nenĺ nyníaktuální řešit dalŠĺkroky, je třeba vyčkat rozhodnutísoudu a poté
podle toho rozhodnout v samostatné působnostiobce, tj. na přelomu Února a března 2018.

Poté p. Sklenář rozporoval ĺnformaci ke stavebnÍ komisi, uvedl Že měl spoustu připomĺnek. K tomu se
vyjádtil p. Krejcĺ, kteý ho upozornil na to, Že se nejednalo o připomÍnky, ale dotazy. Na dotazy mu
bylo odpovězeno a v tomto směru je to obsahem zápisu. K tomu jeŠtěuvedl předsedajĺci, Že neuvedl
Žádnou připomĺnku k návrhu zápisu, kteý obdrŽel druhý den po jednání' Jediné připomĺnky byly od p.
KudláČka a Rešátka a ty byly do zápisu zapracoväny. Připominky neuvedlani po obdĺŹení
definitivního zápisu.
Následně, po vystoupení někteých občanůz pléna, se vrátil p. Sklenář k jím předloŽené osnově.
a) konstatoval, Že referendum je platné a závazné' Uvedl, Že p. Krejčĺnapadl u Krajského soudu
v Praze procesní záleŽitosti kolem referenda' a to konkrétně ohledně chybějÍcÍch dokumentů a
nezahrnutých nákladů případnéškody vzniklé Českým štěrkopískůmdo celkových nákladů na
referendum' To předsedající označil zaleŽ, protoŽe tyto argumenty uvedl on jako doplnění návrhu p.
Krejčíhove svém stanovisku pro Krajský soud, kteý ho k tomu 31.10. vyzval
Dále p. Sklenář vyjádřĺl nesouhlas s tĺm, Že obec dala souhlasné stanovisko s návrhem p. Krejčĺhoa
proto předloŽil návrh usnesenÍ:

Zastupitelstvo obce

-

_
-

nesouhlasís písemným vyjádřením p' J. Kappela, starosty obce, ze dne 7.11. ve kterém
uvádí: " Celkově potvrzuji' Že údaje uvedené navrhovatelem odpovídajískutečnosti. Plně se
ztotoŽňuji i s jeho návrhem, aby rozhodnutí přijaté v mĺstnímreferendu bylo prohláŠeno za
neplatné".

zároveň zastupitelstvo obce nesouhlasí s návrhem na vyslovení neplatnosti referenda
podaným p. Krejčím,stávajícím místostarostou, dne 30.10. Krajskému soudu pod čj43 A
2t2017-5.
respektuje a souhlasí s výsledkem místníhoreferenda a prohlašuje, Že dle jeho názoru je
výsledek místníhoreferenda platný a jeho vyhlášení a průběh byl plně v souladu se zákonem
ć,' 22l20a4 Sb. Zákon o místnímreferendu a o změně někteých zákonů.
vyhrazuje si v souladu s ustanovenĺm $84 odst.4 zákona č,. 12812000 Sb. Zákon o obcĺch -

obecní zřízeni, veŠkerépravomociv samostatné působnostive věci referenda Betonárna Dobřejovice' o vŠech dalŠĺchkrocĺch bude rozhodováno výhradně na jednánĺch zastupitelstva

obce.
Proti tomu se předsedajĺcĺohradil. Jak můŽe někdo nesouhlasit s něčímco vůbec nezná. Kromé toho
potlačuje právo na osobní názor p. KĘčího.Připomíná mu to dobu minulou. Soud rozhodne po právní
stránce, zdaie návrh oprávněný.

Přes tyto výhrady p. Sklenář návrh usnesení zopakoval. Návazně na to' aby nebyly vytrhovány ze
stanoviska obce jen dvě věty, ocitoval předsedajícĺ stanovisko celé:
,,2)

připrava referenda

Bod vyhlášenĺ referenda bylzařazen na 34. jednání zastupitelstva na základě poŽadavku zastupitele
p. M. Sklenáře, ktený sdělil zastupitelům mailem ze dne 18.9'2017 ' Referendum mělo být vyhláŠeno,
dle tohoto mailu, na základě petice občanůadresované obci Dobřejovíce, jejíżnávrh z 15.9.2a17.
Touto peticí občanůbylo odůvodněno vyhláŠenéreferendum, kde v bodě 4. se uvádí, Że,, ..'Zo
razhodlo na základě přánl občanil, které vyjádřilisvým podpisem k návrhu na vyhlášenĺ mÍstnĺho
referenda k otázce uvedené výše a výzvy obČanŮ obce Dobřejovice z předloŽené Petice,,NE sfayÔě
BET?NÄRNY Dobřejovice", kterou podepsalo ceĺkem (referendum 334 a petici 343) občanil
Dobřejovic". To je v přímém rozporu s odkazem na to, Že referendum bylo vyhláŠeno dle S 8 odst. 1
písm. a) ve spojení s $ 14 zákona o místnímreferendu, tedy z rozhodnutí zastupitelstva obce. K tomu
ie třeba uvést. Že Źádná petice anivýzva nabvla dodnes na obec Dobřeiovice doručena! Důvody
proč nakonec zastupitelé usnesenĺ o referendu schválilijsou v návrhu p' J. Krejčĺhopopsány přesně.
Kopii mailu ze dne 18.9.2017 a návrh,,petice" z 15.9. 2017 rovněž zasílám V příloze.
3) odhad nákladů

V Části lV. odst. B) navrhovatel uvádĺ moŽné ekonomické dopady z nenaplnění Smlouvy o spolupráci
se společností teské Štěrkopískyspol. s r.o. Sděluji Vám, Že obec Dobřejovice obdrŽela dopis
právního zástupce společnosti ze dne 26.10.2017, ve kterém se plně potvrzujĺ úvahy navrhovatele
ohledně moŽných dopadů na obec. Pro orĺentaci uvádĺm' Že roění rozpočet obce se pohybuje kolem
14 mil. Kč. NaplněnÍ výsledku referenda, postavené na nepravdivých informacĺch a manipulaci, můŽe
mít pro obec fatální ekonomické následky.

V příloze přikládám ověřenou kopii výzvy advokátnĺ kanceláře sTRÁNsKÝ a PARTNEŘ| z
2614.2017."
Po diskuzi, návazně na přĺpomĺnky p. Brotánka a p. Kudláčka, předloŽil p. Sklenář upravený návrh
usnesenĺ.
Náv rh us nesenĺ ć,. 2017 ĺ36l 03 : Zastu pĺtelstvo obce
- nesouhlasí s písemným vyjádřenĺm p. J.Kappela (starosty obce) ze dne 7.'ĺ 1.2a17, kdy uvedl,
cituji; " Plně se ztotoŽňuji is jeho návrhem, aby rozhodnutí přijaté v místnÍm referendu bylo
prohlášeno za neplatné''.
- respektuje a souhlasĺ s výsledkem místníhoreferenda a prohlaŠuje, Že dle jeho názoru je
výsledek mĺstnĺhoreferenda platný a jeho vyhláŠení a průběh byl plně v souladu se zákonem
t,.22ĺ2004 Sb. Zákon o místnímreferendu a o změně něktených zákonů.
- vyhrazuje si v souladu s ustanovenÍm $84 odst.4 zákona ě'. 128,2a0a Sb. Zákon o obcích obecní zřízení veŠkerépravomoci v samostatné působnosti ve věci referenda Betonárna Dobřejovice' o všech dalŠĺchkrocĺch bude rozhodováno výhradně na jednáních zastupitelstva
obce.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 2 (Kappel, Krejčĺ),zdrŽel se 0
UsnesenÍ bylo schváleno.
Následně předloŽil p. Sklenář dalŠínávrh usnesenÍ, v němŽ ukládá starostovi obce odeslat Krajskému
soudu dopis, kteý přečetl. Předsedajícĺ dopředu upozornĺl, że tento dopis nepodepĺŠepro jeho
absurdnĺ obsah a distancuje se od něj. Je třeba si uvědomit, Že tato záleŽitost můŽe znamenat ztrátu
pro obec ve výši více jak 20 mil. Kč' P. Krejčĺuvedl, Źe byl na poslednĺm jednánĺ zastupitelstva pro
referendum, ale unáhlená reakce p. Sklenáře neumoŽnila dopracování referenda, tak jak mělo být, a
proto mu nic jiného nezbývalo. Vzhledem k postojistarosty předneslp. Sklenář upravené usnesení.
Návrh usnesení ć,.2017136104: Zastupitelstvo obce ukládá mĺstostaľostovi obce odeslat Krajskému
soudu v Praze nejpozdějidne't0.11.2017 vyjádřeníobce Dobřejovice (viz přÍloha zápisu z jednánĺ) k
výzvě vedené pod č.j' 43 A2l2017 - 5.
Výsĺedek hlasování: pro 6, proti 2 (Kappel, KrąčÍ),zdżel se 0
Usnesení bylo schváleno.
b) P. Sklenář vyjádřil svůj názor na Výzvu právního zástupce k plnéníuzavřené smlouvy a navrhl dalŠí
usnesení. PředsedajícÍ navrhl tento bod přesunout na jednánĺ za 14 dní, protoŽe podklad nebyl, tak

jak je dohodnuto, poslán včas a kromě toho není Żádný důvod ke spěchu

-

nevíme kdy a jak
rozhodne Krajský soud, Výzva je jen výzva, právnĺ posudky potvzujÍ, Že to hrozÍ, rozhodovat se bude
aŽ na přelomu února a března a stejně o tom nemůŽe rozhodnout nikdo jiný neŽ zastupitelstvo, takŽe
to co prezentuje p. Sklenář je jen šaškárna a cirkus. Na dotaz p. Sklenáře, zda odeŠle tento dopis
předsedajícĺ sdělil, Že v navrŽeném termínu nikoliv, nenĺ zápis a nenĺ nic co nás nutí ke spěchu, stačĺ
po ověřenĺ zápisu. P. KrąČÍa předsedajícĺ se dále ohradili proti návrhu, aby jednání probíhala se
zástupci Öeských štěrkopĺskü na prlldě zástupitelstva JednánÍ s právníky na poo'e zastupitelstva před
60 lidmi nikdy nic nevyřeší. Po krátké konzultaci p. Sklenář přednesl mĺrně upravený návrh.
Návrh usnesení č. 2017/36/05: Zastupitelstvo obce
ukládá místostarostovi obce odeslat nejpozději dne 't 3.1 1.2017 odpověď adresovanou právnÍmu
zástupci společnosti leské štěrkopísky spol' s.r.o. ve znění 1viz' pŕĺloha zápisu)'
si vyhrazuje dle ustanovenÍ $ 84, odst 4. Zákona o obcĺch veškeré pravomoci v samostatné
působnosti obce ve věcech:
1. změny č.2 Územnĺho plánu obce DobĘovice
2. záměru stavby betonárny Dobřejovice
3. smlouvy o spoluprácise společností ČeskéŠtěrkopĺskyspol' s.r.o..
ukládá starostovi, aby ve jménu obce, bez vědomí, předchozího schválení a pověření
zastupitelstvem nekomunikoval se společnostíČeskéŠtěrkoplsky spol. s'r'o. (příp. právním
zástupcem této společnosti).
Výsledek hlasování: pro 6' proti 1 (Kappel), zdrŻel se 1 (KĘčĺ)
Usnesení bylo schváleno'

-

-

c) P. Sklenář informovalo pracovníschůzce zastupitelů obce dne 31.1o.2017, kterou svolalna
základě doručenéYýzvy od právnÍho zástupce společnosti ČeskéŠtěrkopískyspol.s.r.o. ze dne
26.1o.2017. Náplnĺ bylo určenícÍlůzastupitelstva, zjištěnĺaktuálního stavu ve změně Č.2 územního

plánu obce a stanovenÍ dalŠĺchkroků včetně určenízodpovědných osob za jednotlivé úkoly v rámci

"b_etonárny Dobřejovice"' Jednánĺ se odmítli účastnitp.

Kappelá p.

KĘrĺsóoůvodnenĺm,],Že nenĺ

důvod se scházet''. Sdělili, że záleŻitost bude projednávána'na jednání2astupitelstvu 23.1 't Zároveň
'
si postěŽoval, Že jim nebyla zpřístupněna zasedací mĺstnost oU. obsah jedn'ánĺje uveden v zápisu,
kteý vŠichniobdrŽeli. Nal9 p Krejčíreagoval, Že starosta ani mĺstostarosta neměli čas zpřístupnit óu
a návrh na svolání mimořádného zastupitelsfua namísto nějakých porad sdělil p. Sklenářovi on.

d) kbodu ohledně stavu vjednánĺ o změně č,.2. ÚP opakoval p' Sklenář informace, sdělené
předsedajícĺm v úvodu jednání.

e) p. Sklenář přednesl na základě pracovní schůzky zastupitelů obce ze dne 31 .1o'2017 návrh' aby
zastupitelstvo obce zřídílo3členný výbor
Betonárna' odmítl do navrhovaného usnesení rovnoú
jmenovat konkrétně členy výboru. PředsedajĺcÍ n-avrhl, aby členy byl starosta
předsedové
Kontrolního a Finantního výboru. S odkazem na p. Ćmolĺka návrhĺ p. sr'lenar, aby Öleny výboru byl
vŽdy jeden zástupce z uskupení (sNK), které jsou v zastupite|stvu żastoupeny. Uvedl, źe předsedä
-názorťl
výboru bude zvolen zastupitelstvem. Po krátké výměně
byĺo přistoúpeno ke schvalovánĺ
návrhu usnesení předloŽeném p. Sklenářem.

-

a

Návrh usnesení č,. 2017l36t06: Zastupitelstvo obce zřizuje v souladu s ustanovenim
$84 odst' 2'
písm. l. dále $117 a $118 zákona Ö,.128t2ooo Sb. Zákon o obcÍch _ obecní zíizenl"Výbor - Betonárna,,
a ustanovuje potet členůna 3. Cĺlem ěinnosti výboru je ochrana zĄmťl obce - réalizace výsledků
mĺstníhoreferenda a zároveň zamezení přĺpadným fínaněnĺm plnění obce. Výbor je ĺnĺciativním
orgánem zastupitelstva. Výbor bude pravĺdelně na kaŽdém jednánĺ Zo předkládat zprávu o své

čĺnnostĺ,stanoviska a návrhy.
Výsledek hlasovánÍ: pro 7, proti 0, zdrżelse O
Usnesení bylo schváleno.

Dále bylo jednáno o ělenech výboru. Předsedající opakoval svůj návrh, p. Kudláěek navrhl místo sebe
p- Stárka, s tĺm předsedající souhlasil. Poté navrhl p. Sklenář_(s odkazem na p. Čmolĺka)výbor
ve
sloŽení p. Kappel, p. Sklenář a p. Stárek' Na to předsedající soeiil, ze v Žádné sŕupině s p. śrlénarem
spolupracovat nebude, a p.roto bylv tomto návrhu nahrazen p. Krejčĺm.Následně bylo hlásováno, jako
9bvykle, nejdříve o protiná-vrhu. V něm pro p. Stárka hlasovali vśichnizastupitelé, pro p. Krqeińo 6
(sám se zdrŽel) a pro p' Sklenáře 5 proti 1 (Kappel), zdrżel se 1 (KĘtĺ; usnäsenío volbě se
nekonalo.

Na dotaz z pléna, proc předsedajÍcÍ odmítl pracovat ve výboru s p. Sklenářem odpověděl, Že můŽe
pracovat pouze s lidmi, kteým lze věřit a jsou důvěryhodní.
Předseda výboru volen nebyl.

Vdi9kuzj dále vystoupil zpléna p.Chvátal, ktený cĺtoval zmateriálu ČeskýchŠtěrkopískůzr.2016,
ktený byl předloŽen obci při předkládánĺ návrhu na změnu územnĺhoplánu. Uvedl vlastní výpoČtý
vyp|ývajícínapř. z objemu potřebného betonu na výstavbu dálnice apod.' ktenými se snaŽil zpoińyonít
uváděné parametry betonárny.

f) na základě schůzky zastupitelů obce ze dne 31.10. předloŽil p. Sklenář dalŠínávrh, ve kterém
navrhl výběr dvou advokátních kanceláří se zkuŠenostmi v zastupování obcí ve sporech s investory,
které zpracujíprávní analýzu současného stavu ve věci Betonárna Dobŕejovice. Byl upozorněn naio,
Že dvě právní analýzy jiŽ obec má - od Frank Bold advokáti, s.r.o. a advo-kátní rańceläre Rossmann.
Ale jistě nikdo není proti tomu, aby byla oslovena jeŠtědalŠĺprávnĺ kancelář. P. Sklenář navrhl
advokátnĺ kancelář Jaroš & Vávra' Poté p. Sklenář navrhl usneseni. Současně zkritizoval zadání pro
kancelář Frank Bold - na základě zadaných otázek proto navrhne odvo|ánÍ starosty na přÍŠtímjednánÍ
zastupĺtelstva. V té souvislost uvedl, Že Žaloba jistě na obec přijde.
Návrh usnesení č;. 2017 B6n7: Zastu pitelstvo obce
souh]asĺse zpracováním právnĺ analýzy od advokátnĺ kanceláře Jaroš & Vávra dle nabídky ze

-

dne 9.1 1 .2017
stanovuje zadání pro zpracovánĺ právní analýzy následovně:
o Vztah Smlouvy o spo_lupráci a výsledku místníhoreferenda v obci DobĘovice,
konaného ve dnech 20. - 21 '10.2017

o
o
o

-

Posouzení smlouvy o spolupráci z hlediska je]lzávaznosti, povinnostÍ smluvních stran, a
důsledkůporušenísmluvních stran
Posouzenĺ nároků spol. ČeskéŠtěrkopĺskys.r.o. z výzvy a posouzení případnémoŽnosti újmy
pro obec a její výŠe
Návrh právnĺch kroků obce Dobřejovice dle aktuálnĺ situace s cílem minimalizovat negativní
důsledky pro obec.
souhlasí s upřesněním zadání předloŽené právní analýzy od zpracovatele Frank Bold Advokáti
zároveň i advokátní kanceláře dle předešlého bodu.
pověřuje Výbor - Betonárna k oslovenía součinnostis vybranými advokátnĺmi kancelářemi při

plnění tohoto usnesen í.
ukládá Výboru - Betonárna neprodleně informovat zastupitelstvo obce o výsledcĺch všech 3
právních analýz, a to nejpozději na řádném jednání zastupitelstva obce dne 23.1 1.2017
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrŹel se 0
Usnesení bylo schváleno.
.

závěru uvedl předsedající zásadnĺ poznámku vztahujícĺse dIe něj k projednávanému
prob!ému. Před třemi týdny se na obci obievili lobbisté investorů, kteřĺ se dotazovali na
godmínky souhlasu se'stavbou komerěnĺ zóny na í9o.ooo m2 při D1. Následně zveřejnit oÚ
Gestlice návrh změny UP ć'.2, která kopíruje návrh zamítnu$ý soudem jako nezákonný. Z toho
vyplývaiĺ 2 věci - v čestlicíchnevěří v úspěch kasačnístĺEnosti podané proti rozhodnutí soudu
(proč by to jinak dělali} a současně spoléhajína to, że jediný oponent, obec Dobřejovice bude
mít v době projednávání jiné, povoInějšĺzastupitelstvo, přĺpadně se rozpadne Tady podle něj je
třeba hledat motiv cirkusu ohledně betonárny. Protoże í.000 m2 betonárny versus 190.000m2
komerční zóny ie zřĄmý, podívejme se, jak hlasovalo zastupitelstvo přl projednávání postupu
vůčitomuto záměru.
V

V. soUHRN

pŘułrÝcĺusNEsENízE DNE

9.11.zo17

usnesení ć.2017136101: Zastupitelstvo obce Dobřejovice uröuje ověřovateli zápisu Bc. Zbyňka
Kudláčka a lng. Libora Stárka.
usnesenĺ ě,.2g17136102: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje jako bod programu zasedánĺ:
Postup obce v projednávánĺ ÚP po výsledku referenda.
a. informace o výsledku referenda

b. Yýzva

právnĺho zástupce k plnění uzavřené smlouvy

o spolupráci od společnosti teské

Štěrkopísky spol. s r.o.
informace o pracovní schůzce zastupitelů obce dne 31.10.2017
d. informace o aktuálním stavu pořĺzovánízměny č' 2 ÚP Dobřejovic
e. informace o krocích obce od 21.1o'2o17 směrem k dotčeným orgánům změny e . 2 ÚP a
investorovi, vč. mediálnĺch vyjádřenĺ
e. ustanovenĺ výboru - Betonárna
zadánl zpracovánĺ právnĺ analýzy ve věci betonárny
usnesení ć,. 2017 136103: Zastupitelstvo obce
nesouhlasí s pĺsemným vyjádřením p. J'Kappela (starosty obce) ze dne 7.1 1.2017, kdy uvedl
cituji; '' Plně se ztotoŽňuji i s jeho návrhem, aby rozhodnutí přijaté v mĺstnĺmreferendu bylo
prohláŠeno za neplatné''.
respektuje a souhlasÍ s výsledkem místnĺhoreferenda a prohlaŠuje, Že dle jeho názoru je
výsledek místníhoreferenda platný a jeho vyhláŠenía průběh byl plně v souladu se zákonem
č,.2212004 Sb. Zákon o mĺstnĺmreferendu a o změně něktených zákonů.
vyhrazuje si v souladu s ustanovením $84 odst.4 zákona r,' 12812000 Sb. Zákon o obcích obecnĺ zřlzenlveŠkerépravomoci v samostatné působnosti ve věci referenda Betonárna _
Dobřejovice. o vŠech dalŠĺchkrocÍch bude rozhodováno výhradně na jednáních zastupitelstva

c.

f.
-

obce.

usnesení ć.2017136104: Zastupitelstvo obce ukládá místostarostoviobce odeslat Krajskému
soudu v Praze nejpozději dne 't0.'ĺ 1'2017 vyjádřenĺ obce Dobřejovice (viz příloha zápisu z
jednání) k výzvě vedené pod č.j. 43 A212017 - 5.

usnesenĺ

-

-

ć,. 2017 136105:

Zastupitelstvo obce

ukládá mĺstostarostovi obce odeslat nejpozdějidne 14.11.2017 odpověd'adresovanou právnĺmu
zástupci spolelnostĺČeskéŠtérkopískýspol. ś'r.o. ve zněnĺ 1viz. pŕĺloha zápisu).
sĺ vyhrazuje dle ustanovenĺ $ 84, odst 4. Zákona o obcích veŠkerépravomoci v samostatné
působnosti obce ve věcech:
1. změny Ö 2 Územnĺho plánu obce Dobřejovice
2. záměru stavby betonárny Dobřejovice
3. smlouvy o spolupráci se spoleČnostíČeskéŠtěrkopĺskyspol. s.r.o..
ukládá starostovi, aby ve jménu obce, bez vědomí, předchozího schválenĺ a pověření
zastupitelstvem nekomunikoval se společností teské Štěrkopískyspol. s'r.o' (přĺp. právním
zástu pcem této společnosti).

usnesení ć,. 2017136106: Zastupitelstvo obce zřizuje v souladu s ustanovenĺm $84 odst. 2, písm. l.
dále $117 a $118 zákona č,.128l20oo Sb' Zákon o obcích - obecní zřizení "Výbor - Betonárna'' a
ustanovuje poÖet členůna 3' Cílem činnosti výboru je ochrana zájmů obce - realizace výsledků
místníhoreferenda a zároveň zamezení přĺpadným finančnímplněnĺ obce. Výbor je iniciativnĺm
orgánem zastupitelstva. Výbor bude pravidelně na kaŽdém jednání Zo předkladat zprávu o své
čĺnnosti,stanoviska a návrhy'
usnesenĺ ě. 20í7136107: Zastupitelstvo obce
- souhlasí se zpracovánĺm právní analýzy od advokátní kanceláře JaroŠ& Vávra dle nabídky ze

-

dne 9.1 1.2017
stanovuje zadání pro zpracovánĺ právní analýzy následovně:
o Vztah Smlouvy o spolupráci a výsledku místníhoreferenda v obci Dobřejovice,
konaného ve dnech 20. -21la.2017
Posouzení smlouvy o spolupráci z hlediska jeji závaznostĺ, povinností smluvnĺch stran' a
důsledkůporušenísmluvních stran
Posouzenĺ nároků spol. Českéštěrkopĺsky s.r.o. z výzvy a posouzení případné moŽnosti újmy
pro obec a její výše
Návrh právních kroků obce Dobřejovice dle aktuální situace s cÍlem minimalizovat negativnĺ
důsledky pro obec.
souhlasís upřesněním zadánĺpředloŽené právní analýzy od zpracovatele Frank Bold Advokáti

o
o
o

).

VI.

zároveň

i

advokátnĺ kanceláře dle předešlého bodu.

pověřuje Výbor - Betonárna k oslovení a soulinnosti s vybranými advokátními kancelářemi při
p|nění tohoto usnesenÍ.
ukládá Výboru - Betonárna neprodleně informovat zastupitelsfuo obce o výsledcích všech 3
právních analýz, a to nejpozději na řádném jednánÍ zastupitelstva obce dne 23.1 'l .2017
.

ZAVER

ZasedánÍ zastupitelstva obce ukončil předsedajĺcĺ ve 20,32 hod
Přílohy zápisu:
1) zveřejněná informace o konánízasedánÍ
2) prezenčnĺlistina
3) dopis Krajskému soudu
4) dopis právnímu zástupci ČeskéŠtěrkopĺsky
Zasedání zastupitelstva Zápis byl vyhotoven dne_J 5.11.2017

ověřovatelé: p. Bc. Zbyněk

p.

Starosta.

lng. Libor Stárek

p. lng.J. Kappel

Ę

It o

Ż

Kudláček 7r-

-

tu,,

ane?.7:t1. 2017

. dne....11.2017
dne 20.1 1.2017

Krajský soud v Praze
nám. Kĺnských 234/5
150 00 Praha 5

V Dobřejovicích dne ].0.11'2017

vesJase wzva

e.i.ąo

ł z/2o17.5

Na základě VašÍvýšeuvedené výzvy ze dne 31'10.2017,týkající se řízení o návrhu na vyslovenĺ

neplatnosti rozhodnutí v místním referendu obce Dobřejovice, konaného ve dnech 20. a 21. října
2a77, V ám zasíláme následující vyjádřenĺ.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice se na svém mimořádném jednání dne 9.11.2017 zabývalo
vyjádřením starostv obce Jiřího Kappela, které Vám odeslal dne 7.11.2017. Zastupitelstvo na tomto
iednání obce přijalo usnesení č. zoL7136/03 v následujícĺm znění:
Zastupitelstvo obce
nesouhlasí s písemným vyjődřením p. J.Kappeła (storosty obce) ze dne 7.77.2o77, kdy uvedl
cituji; " Plně se ztotožňuji is jeho návrhem, aby rozhodnutí přijaté v místním referendu bylo
prohlóšeno zo neplatné".

respektuie a souhlasí s výsledkem místního referenda a prohlašuje, že dle jeho nózoru je
výsledek místního referenda platný a jeho vyhlőšení a prüběh byl p\ně

v

souladu se zókonem

č. 22/2004 Sb. Zúkon o místnÍmreferendu a o změně některých zákonů.

vyhrazuie sl v souladu s usťanovením 584 odst.4 zőkono č. 128/2ooo Sb. Zókon o obcích obecní zřízení veškerépravomoci v sdmostatné púsobnosti ve věci referendo Betonórno Dobřejovice. o všech dalších krocĺch bude rozhodovđnono jednáních zastupitelstvo obce.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že vyjádření, které poslal starosta J. Kappeĺ bylo pouze osobním

vyjádřením názoru, nikoliv stanoviskem obce (zastupitelstva) Dobřejovice. Zároveň ie nutné zmínit, že
zastupitelstvo obce o této Vašívýzvě ze dne 31'.Lo.2oL7 a následné odpovědi starosty ze dne
7.1L.2a17 bylo informováno až dne 9.11.2017, tedy v den konánímimořádného jednání
zastupitelstva obce.
Schválené usnesení ć.2077136103 ze dne 9.Ll'20t? považujte za |ediné platné oficiálnĺ pĺsemné
vyjádření v této věci za obec Dobřejovice.

Zastupitelstvo obce Dobřejovice

sTRÁNsKÝ & PARTNEŘl
Mgr. Tomáš Uherek
Jandova 8
190 00 Praha 9

V Dobřejovicích dne L3.IL.Żo77

Vážený pane Uherku,

potvrzujeme Vám tímto přijetídokumentu ''Výzva k plnění uzavřené smlouvy o spolupráci'',
kterou jste nám odeslal dne 26.L0.2oL7 v zastoupeníspolečnostiČeskéštěrkopísky spol.
s.r.o.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi složitou právní situaci, kterou je třeba aktivné a
konstruktivně řešit, bylo k této věci na 9']-1.201'7 svoláno mimořádné jednání Zastupitelstva
obce. Na něm jsme se rozhodli celou věc konzultovat s našimi právními zástupci. Do doby,
než obdržímeprávní rozbor, nebude obec Dobřejovice v dané věci podnikat žádnékroky.
lhned po obdrženíprávního stanoviska vás budeme neprodleně informovat o dalším

postupu.
Zároveň mi dovolte vás informovat, že Zastupĺtelstvo obce Dobřejovice si dle $ 84, odst 4.
Zákona o obcích vyhrazuje veškerépravomociv samostatné působnosti obce ve vécech:
7) změny č.2 Územního

plónu Dobřejovic

2) zőměru stavby betonórny Dobřejovĺce
3) smlouvy o spolupróci

se společnostíČeskéštěrkopískyspol' s.r.o.

Veškerá dalšíjednáníve výše uvedených věcech budou výhradně z rozhodnutí zastupitelstva'

Zastupitelstvo obce Dobřejovice

oBEc DoBŘEJoVlcE,

Na Návsi 26,

DoBŘEJoVlcE, 251 01Říčany,ll, oo24o141
Zápis č. 37

z řádnéhozasedáníZastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 23. 11.2017 v 18,00 hod. na
obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přĺtomni: lng. Jiřĺ Kappel, Jan Krejčí,lng. Pavel Brotánek, Pavla Mikušková, Martin Sklenář, Bc.
Zbyněk Kudláček, Mgr. Martin lmolík, lng. Libor Stáĺek
Jednáníse dále zúčastnilo26 občanů.
l.

ZAHÁJENĺ znseoÁľĺĺznsĺuplrELsTvA

ZasedáníZastupĺtelstva obce Dobřejovice (dále'zastupitelstvot bylo zahájeno v i8,oo hod' starostou
obce lng. Jiřím Kappelem (dále jako předsedajĺcĺ).
Předsedající schůze konstatoval, Že zasedánĺ'byĺo řádně svoláno tak, aby informace podle 93 odst.
$
1 zákona o obcích byla na úřední desce obecního úřadu Dobřejovĺce zveřejněna v
souladu se
zákonem od 16.'l1'2017 do23.11.2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřednĺdesce.
Předsedajĺcí schůze poté konstatoval, Že přítomno je 8 tlenů zastupĺtelstva, takŽe zastupitelstvo je
usnáŠen ĺschopné.
tl.

uRcENĺovĚŘoVATELu

Předsedajĺcĺ navrhl určit ověřovateli zápisu lng. Pavĺa Brotánka a Mgr. Martina Čmolĺka Nato p
Sklenář navrhl rozšířitvolbu o volbu zapisovatele. To předsedajicĺ odmítl s poukazem na zákon o
obcích, kde je jednoznačnéuveden o, Že za zápis je odpovědná obec a zákon citoval. K tomu p
Sklenář uvedl, że má k dispozici výklad ministerstva vnitra (kteý bĺíŽenespecifikoval a nĺkdo jiný ho
neměl k dispozici), podle kterého tvrzenĺ předsedajĺcĺho není správné. Po krátké diskuzi a vzhledem
k tomu, Že je na zasedánĺ i m ístostarosta kteý by rovněŽ rnohl být zapisovatelem,
nechal
předsedající hlasovat kdo je proti tomu, aby byl zapisovatelem starosta. Kladně se k tomu
vyjádřili 2
(MikuŠková, Sklenář), 1 se zdrŽel ( Stárek) a souhlas stĺm, Že zapisovatelem bude starosta dalo
5
(Kappel, Krątí' Brotánek, Kudláček, tmolík). Poté bylo hlasováno o navrŽe ných ověřovatelích
návrh usnesení ć,. 2017 l37 lo1: Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zápisu !ng. Pavla
Brotánka a Mgr. Martina Čmolĺka
Výsledek hlasovánĺ: pro 6, proti .ĺ (Sklenář), zdržel se 1 (Stárek)
Usnesení bylo schváleno.
!ll.

P

RoGRAtUt

zAsEDÁNĺ

PředsedajícÍ navrhl rozšĺřit navżený pľogram obod oprava zrery iésiaińióstii pđsióĺtińĺstnĺcn
komunikacĺ a do různéhobody uzavřenĺ PrŮhonického parku a ČoV kupní smtouva. 'Program navrhl
rozšĺřit jeŠtě p. Sklenář o bod Peŕl'ce _,,NE sŕavbě Betonárny Dobřejovicé", ktený předsedajícído
návrhu programu nezařadil. ProtoŽe, na rozdíl od předcházé;ĺcĺcnjédnanĺ,pro.;evilo zastupitelstvo
vstřÍcnost, navrhl předsedĄlclzařadit text petice do rŮzného, coŽ źastupiteie oomĺtli a následně
odsouhlasili 6ti hlasy zařadit text petice jako samostatný bod jednání.
Návrh usnesení ć.2017l37l02: Zastupitelstvo obce oóure1oúice schvaluje následujícĺ program

zasedánÍ:

1. kontrola usnesenĺzápisu č' 31, 32, 34, 35 a 36
2' návrh změny ÚP lestlic
3. věcné břemeno tEZ
4. smlouvy se společnostÍACCoN - zpracovánídotace na vybudování komunikace Příčná a
revitalizaci rybnÍka Skalník
5. smlouvy na zpracovánÍ pĄektové dokumentace na chodník při ul. Čestlická a komunikace
Přĺčná
6. oprava zřejmé nesprávnosti v Pasportu mĺstnÍch komunikacÍ
I

'
8'
9.

ceny Vodného a stočnéhopro r' 2018
vyhodnocení vodohospodářského majetku za r. 2017
prodlouŽenítermínu oZV - hasiči
10. rozpočtovéopatřeníč.7
11. zpráva FinanČníhovýboru
12. termín prosincového jednání zastupitelstva

7

13. informace z jednáníVýboru - Betonárna
14. Petice 'NE stavbě Betonárny Dobře|ovice"
15. návrh na odvolánÍstarosĘ obce
16. různé:

a) uzavření PrÚhonického parku

b) lov - kupnĺ smlouva
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrŽe| se 0
Usnesení bylo schváleno.

lv. PRoJEDNÁNĺ PRoGRAMU
1) kontrola usnesení zápisu ć.31,32,34, 35 a 36
usnesení ć,. 2017 l31 l04: podepsáno
usnesenĺ ć.2017l32l05: viz bod 8. jednánĺzastupitelstva
usnesení ć,.2017l34lo3: viz bod 3. jednánĺ zastupitelstva
usnesení ć,.2017l34l04: návrhy smluv rozeslány, dosud nepodepsány 3 smlouvy z í0
usnesení é'. 2017 l34l05: smlouva podepsána
usnesení ć,.2017134106: schváleno radou Středočeského kraje 13.11.2017 usnesením ě. o48-

39/2017lRK
usnesení č}. 2017 l34l07: dosud nepodepsáno
usnesenĺ ć. 2017 l35l03: dosud nepodepsáno
usnesení š}. 2017 136104: odesláno
usnesenĺ é,. 2017 136105: odesláno
P. Sklenář se ohradĺl proti formě odeslání dopisu (usnesenĺ ě,.2a17B6105). Dopis byl poslán KĘskému
soudu přesně ve zněnĺ schváleném zastupitelstvem, přicemŽ podle něj měl být zaslán jako dopis obce.
Následovala diskuze o rozdílech mezi zastupitelstvem, obcía obecním úřadem. Pĺ MikuŠková sdělila,
Že nenÍ běŽná praxe odesĺlat dopis na nehlavičkovémpapíře'
K ostatním bodům nebyly připomĺnky.

česttic
obec lestlice předlożila 25.1o. návrh změn y

2) návrh změny ÚP

č,. 2 ÚP Čestlic' Výkresy a text návrhu jsou do 11 '12.
volně ke staŽenĺ na stránkách www.cestlice-obec.cz nebo na www.upkindl.czlczelaktualniprojektv.html. Jedná se o stejný záměr ve stejném rozsahu a se stejným vyuŽitím na 19,07 ha plochy,
jaký byl' na základě Žaloby obce Dobřejovice' zruŠenKrajským soudem v Praze.
V návrhu Změny č. 2 Üzemnĺho plánu Öestlic se převádí plocha Územní rezervy R3 (pro vyużitĺtypu
oK] tj oblanské vybavenĺ - komerČnízařizenl ploŠně rozsáhlá) do zastavitelné plochy označenéjako
Z12cs vyuŽitĺm.typu ploch oKlX v'komerčnĺ zÓně Čestlice _ jih. Vyjádřenĺ zásadního nesouhlasü se
Změnou t. 2 Üzemnĺho plánu Ćestlic je odÜvodněno v prve ráoe skutečností, Že tato změna
přestavuje opakovanou snahu obce Čestlice o zanesení plochy Z12c do územnĺhoplánu poté, co
Zména č. 1 Územního plánu Čestlic v ČástivymezujícítutéŽplocńu Z12c jiż byla rozsudkem Kiajského
soudu v Praze ze dne 27. dubna 2017 pod č. j. 50 A 212017 _ 147 na základě návrhu obce
Dobřejovice pravomocně zruŠena.
JiŽ ve vztahu k předchozí změně územnÍho plánu obec Dobřejovice ve svých námitkách vyjádřiĺa
důvodnéobavy, że realizace plánované výstavby povede k nárůstu dopravy souvisejĺcí s provozem
komerčnĺch center' ktený v konečném dŮsledku můŽe vést aŽ k zahlcení mistnĺch komunikací,
o negativních dopadech na ochranu zemědělské půdy l. a ll. třídy ochrany' na nichŽ nenÍ moŽné
realizovat soukromé záměry' ani nemluvě.
Z nového předloŽení návrhu vyplývá, Že obec Čestlĺcenevěří v úspěch své kasačnĺstĺŽnosti a
spoléhá na to, Že zastupitelstvo obce Dobřejovice bude po změnách, ktenými proŠloa jeŠtě projde
(mŮŽe se I rozpadnout), vůčizměně vstřÍcná. PředloŽení návrhu referenda je časově shođné

2

se zpracovánÍm návrhu změny č. 2 UP
Připomnél, Že postup obce proti změně č. 1 byl
schváĺen usnesením č,- 2016t2ot12 dne Qgsllic
26.5'2o16, které schválilo z zastupitelů, proti byl 1en-i.
Sklenář, zdrżela se 1 - pĺ MikuŠková.
vysłoupil zejména p. Sklenář, kteni vyčetl starostovi, Že se nezúčastnil jednání 9.11.
v
Y^ołllll
Uestllclch- Na to reagoval předsedajĺcí, Že ÚČast na tomto jednánĺje i po zkušenosteôh
z obdobných
projednávání naprosto zbytečná, námitky je nutno podat pĺsemně
do 11. 12' a to bude učĺněno.
Z neÚčasti byly vyvoz.ovány závéry, ktera pramenĺli z naproätéhonepochopenĺ procesu projednávání
změny územního plánu. P' Chvátal z pléna sdělil, Že zastupitelé a oběané nemají 'infórmace
o
navrhované změně..To předsedající odmítl, protoŽe informace jsou jiŽ 14 dní na inteŕnetu.
Podle p.
Sklenáře, protoŽe, jak uvedl, na studium tohoto materĺálu nemá ćas, měl předsedajĺcĺ
zpracovät
z návrhu výtah, kteý_ předloŽÍ zastupitelům To piedsedajÍcí odmítl s tím, Že navrh je
śteiný, jaký je
znám již několik let. Současně konstatoval, Ż'e zdiskuze výplývá, Že se měnĺ atmosféra
vo8iíyitaíńo
komerčnĺzÓny.
Návrh usnesení ć,. 2a17 87 l03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice zásadně nesouhlasí s návrhem Změny č. 2 Územnĺho pĺánu
Čestlic,
jĺŹ se q1evádí plocha Územnĺ rezervv R3.do zastavitelné plochy
označené-jako
Z12c vyuŽitím ty|u
-Č!;ili"
ploch olVX v komerČnízině lestlicä jĺr'. Změna e. ĺ dżeňńĺno pIanu
části vymezujícÍ
tu_téŽ plochu Z12c přitomjiż byla rozsudkem Krajského soudu
" zoli poa é. i.
v Praze ze dne 27 ' dubna
50 A212017 - 147 pravomocně zruŠena, jelikoź nenĺ v souladu se zákonnými poŽadavky
na öchrani
ZPF.
Zastupitelstvo obce DobĘovice proto tímto pověřuje
!ĺor. Jiřĺho Nezhybu' advokáta a spoleČníka
advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s.r.o., eV.'e. cÄx
16046, ."'ĺäi"'Úđolnĺsozlg3, 602 oo
Brno, k sepsánĺ a podání připomínek sousednĺ obce proti zmenb-e. ż Ú.ilňň;
ň;"; ó".tlĺ.-;
následně k podánĺ námitek. Pro případ schválení Změny č,. 2 Uzemnĺno plańu ćésflib
zastupitelstvo
obce pověřuje téhoŽ advokáta' aby obec zastupovaĺ v soudním řĺzenĺve věci návrhu na zrušení
opatřenÍ obecné povahy, kteým bude Změna č' 2 Územniho plánu testlic vyoaná.
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu obce vystavenim plné moci tđmuto
advokátovi.
Výsledek hlasování: pro 5 (Kappel, Krejčí,Brotánek, Kudláček, Čmolĺk)proti0' zdrŻelse
3(MikuŠková,
Sklenář, Stárek)
UsnesenÍ bylo schváleno'
Násled-ně předsedající informoval, Že je v DobĘovicĺch zakládáno sdruŽení, které
se stane Účastníkem
vŠech řízení ohledně připravované změny Úp Čéstlic.Má za cíl chránit obyvatele
obce před dopady
navrhov_ané výstavby na Žĺvot v nĺ. Připojí se k dosavadnímu postoji Dobřejovic.
SdruŽenÍ ale výchází
z toho, że výše uvedené usnesení můŽe-být, pokud by doŠloxe.mene veóení obce,
nebo ke změně v
sil, přĺp. rozpadu zastupitelstva, revoŘováno á plná moc vypovězena.
P.o.m.ěry
Následovala dalŠídĺskuze, v jejímŽ rámci p. Sklenář uu'edt, ze hlašoval proti postupu vůčĺ
změně ÚP
proto, Že zastává názor, Že obec má jednat s Čestlicemi
a investorem o podmĺnkách zástavby, aby se
např. sníŽilo zatiženi dopravou. Poté konstatovalpředsedajĺcí, Že z diskůze vyplývá,
Že připravené
sdruŽení bude veĺmi potřebné.

3) věcné břemeno

tez

čEZ

oĺstribuce se sídlem Děčín,DěčínlV Podmokly, Teplická 874t8,PsČ 4o5 02
se na nás obrátila se
Žádostĺ ozŕizení věcného břemene _ sluŽebnosti, nä eaśti pozemku p.č' 7513 na vedenÍdistribučnĺ
soustavy na pozemcíc|l obce Dobřejovice o délce výměře cca 8 bm ża cenu 1.35o,Kč + DPH. Pro
zájemce jsou smlouvy k nahlédnutína úřadě.
Návrh usnesení č,- 2017l37tO4: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřÍzent věcného
břemene
- sluŽebnostĺ se spoletností ČEZ Distribuce, a.s., se sĺdlem Děčĺn,oečĺnjV Podmokly, Teplická 874/8
na vedenĺ distribučnĺsoustavy na pozemcÍch obce Dobřejovice v délce cca
8 bm za cenu ,ĺ.35o,_ KČ +
DPH.+ Úhradu zpracovánĺ oddělovacĺho plánu a vŠechny
iloplatky se zřízením věcného břemene
souvisejĺcĺ.
Výsledek hlasování: pĺo 8, proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo schváleno.

společností-ACCoN - zpracováni dotace na vybudování komunikace Příčná,
revitalizace rybnĺka Ska tnĺk
Byly vyhlášeny termĺny na podání Žádostí o dotace na různéprogramy. Z projektŮ
obce je moŽno

4) s.mlouvy se

poŽádat o

dotace:

3

_

do Středočeského infrastrukturního fondu na projekt Revitalizace rybníka Skalník (lze uplatnit zpětně
na jiŽ realizovaný projekt) - dotace ve výŠi1,100.000,_ Kč
na MMR na projekt,,obnova mĺstnÍkomunikace v obci Dobřejovice"' Jedná se o komunikaci, jejíŽ
vybudování bylo schváleno zastupitelstvem usnesenĺm č,.2017t34to4 dotace je moŽná oo výse
50% nákladů (odhad 1 mil. KÖ).
Společnost AccoN s.r.o. předloŽila návrhy smluv na
podání Žádosti o dotaci na projekt Revitalizace rybnĺka Skalnĺk v celkové ceně 34.000,Kć, + 2% z přĺdělené dotace + DPH (vĺz přiloŹená kalkulace)
podání Žádosti o dotaci na projekt obnova mĺstnĺkomunikace, zajiśtěnĺvýběrového řízenÍ
na dodavatele stavby, vyúčtovánía ZYA v maximální ceně 90'750,- Kč vč. DPH (viz
přiloŽená kalkulace)
Na dotaz p. Mikuśkovéodpověděl předsedajĺcí, Že se spoleČností Accon obec spolupracuje jiŽ 3 roky
se 100% úspěŠnostĺ.
návrh usnesení ć,-2017l37l05: Zastupitelstvo schvaluje uzavřenísmluv se spol. AccoN managers &
partners, s.r.o, se sídlem Śmeralova 17ot31, Praha 7' ńa:
a) podánĺ Žádosti o dotaci na projekt Revitalizace rybníka Skalník v ceně 34.ooo,_ KĆ, + 2o/o z přidělené
dotace + DPH
b) podáníŽádosti o dotaci na projekt obnova místníkomunikace, zajiŠtěnívýběrovéhořízení na
dodavatele stavby, vyrjčtování a ZVA v maximálnĺ ceně 90.750,- rč ve. DFH,
s tÍm, Že skutečná cena bude vycházet z předloŽených kalkulací.
Výsledek hlasovánĺ: pro8, proti 0, zdżel se 0
Usnesení bylo schváleno.

_

smlouvy na zpracování proiektové dokumentace na chodnĺk při u!. ěestlická a komunlkace
Přĺčná
a) Na 35' jednánÍzastupitelstva nebyla odsouhlasena smlouva na zpracovánĺdokumentace pro
stavební povolení' vč. inŽenýringu a poloŽkového rozpoltu se spoleÖnostĺAF C|TYPLAN s'r.o.,

5)

pro vysokou cenu (75'000,- Kč). Byly zajištěny nové nabídky

-

-

od společnosti PPU spol. s r.o', inŽenýrský ateliér, za cenu 69.000,- Kč + DPH
M - Projekce s.r.o. za cenu 79.000,- Kč + DPH

b) Na 35. jednánĺzastupitelstva bylodsouhlasen záméĺvybudování komunikace spojujícíulice

V Porostlým a Polní a s uzavřením kupnĺch smluv se spolumajiteli pozemků parc. č,.233t75 a 1003
v k'ú. Dobřejovice. Pokud jde o spolumajitele pozemků, zbývá k datu uzavřít pouze 2 smlouvy. od
spolumajitelů byldán předběŽný souhlas. Na výstavbu, resp. obnovu komunikace je moŽno dóstat

dotaci aŽ do výŠe50% nákladů, max. 1' mil. Kč (odhad nákladů je 1 mil. Kč). Termĺn pro podánĺ
dotace je nejpozději do 'ĺ5.1 ' 2018 s tím, Že do tohoto termínu je třeba mít podanou Žádost o
stavební povolenĺ. Proto byly vyŽádány nabídky na zpracovánÍ PD. Byly předloŽeny 2 nabídky:
_ od společnosti PPU spol. s r'o.' inŽenýrský ateliér, za cenu 75.ooo,- Kč + DPH
- od spoĺečnostiAF O|TYPLAN s.r.o., za cenu 85.000,- Kt + DPH'
Návrh usnesenĺ ć,.2017l37106: Zastupitelstvo schválilo uzavření smluv se společností PPU spol. s r.o.,
inŽenýrský ateliér se sĺdlem VyŽlovská 2243t36, 1oo oo Praha 10, na:
- zpracovánÍdokumentace pÍo stavebnĺ povolenl. vč. inŽenýringu a poloŽkového rozpočtu na rozšÍření
chodnĺku při ulici Öestlická za cenu 69.000,- Kč + DPH
'zpracování dokumentace pro stavební povolenĺ, vč. inŽenýringu a poloŽkového rozpočtu na
vybudovánĺ komunikace spojujícĺulice V Porostlým a Polnĺ za ćenu 75.ooo,- Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrŽelse 0
Usnesení bylo schváleno.
6. oprava zřejmé nesprávnostiv Pasportu mĺstníchkomunikací
V pasportu mĺstnĺchkomunikacív obci Dobřejovice aktualizovaném k 3't.5. tr. a schváleném na
jednánízastupitelstva dne22,6.2017, je u ulice Příčnáuvedeno:
- komunikace je opatřená povrchem ze zámkové dlaŽby. odbočka vpravo je v délce 55 m
''PRlcNA
Celková délka včetně odbočky je 200 m, Š.4 m,''
Při zpracovánípodkladů pro dotaci bylo zjiŠtěno, Že tato komunikace, vedená v Územním plánu ve
skutetnosti měří 280 m (odpovÍdá údaji v Úe1, z toho je 80 m neupravených'
Návrh usnesení ć,.2017l37l07: Zastupitelé souhlasĺs opravou v Pasportu místních komunikacÍdle
výše uvedených parametľů.
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Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo schváleno.
7) ceny vodného a

stočnéhopro r. 20í8
1'sčV předlożilo návrh vodného a stočnéhopro

r. 2018' Podle návrhu by se v r. 2O18 neměla proti
letoŠnímuměnit, tj. můŽe zůstat na úrovni
u vodného 36,01 Kč/m3 (vč. DPH)
u stolného 46,37 Kč/m3 (vč. DPH)
jde o nájemné, jednánÍ nejsou uzavřena, ale je předpoklad jeho zvýšení.
ľ.9ru9
Návrh usnesení ć,- 2017i37n8: Zastupitelé schválilí pro r. 2018 cénu vodného ve výŠi36,01 Kč/m3 (vč.
DPH) a cenu stočnéhove výŠi46,37 Kč/m3 (vč. DPH).
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0, zdrŽel se 0
Usnesen í bylo schváleno.

-

8) vyhodnocení vodohospodáňského majetku za r. 2017
] .sčV předloŽilo, jako kaŽdoročně, vyhodnocenĺ stavu vodohospodářského majetku k řĺjnu t.r. Podle

tohoto vyhodnoceníje:
_ vodovodní sĺťve velmi
dobrem stavu, poruchovost sÍtě velmi malá a stav armatur velice dobrý.
Dodávaná voda se vyznačuje nízkým obsahem vápníku a hořěíku.
- stoková sÍt'- díky nízkémustáří a dobře provedené výstavbě ve velmi dobrém stavu. Jedinou
výjimkou je zatĺŽeníbalastními vodami.
- úroveň čiŠtěnĺa
kvalita odpadnĺch vod dobrá a odpovĺdá platným předpisům.
V té souvislosti informoval předsedajícío tom' Že obec koupĺla,
io úroneenĺzkuŠebníhoprovozu,
rozšÍřenítechnologické linky tov o 650 Eo od 3 investorů'za předem dohodnutou cenu ve výŠi1.500,Kč celkem. Tĺm získala majetek ve výši cca 9,5O0.0oo,- Kč. Taio informace byla původně zaŕazena do
různého.
lnfoľmace byla vzata na védomí.
9) prodlouŽenĺ termínu

oZll - hasiči

Usnesenĺm zastupitelstva ć,.2017t32/O5 bylo ulożeno předloŽit zastupite|stvu nejpozději do 30.1 1'2017
návrh aktualizace obecné závazné vyhláši<y č,.2ĺ201ż- poŽární řád obce. Vzhleäem k tomu, Že obec
Prťlhonice vyslovila v minulosti předběŽně souhlas s uzavřením veřejnoprávnísmlouvy o spolupráci při
zabezpeÖování poŽární.ochrany za.dobrých podmínek (ročnípříspěúek've výŠi50.00{i,- ré1, oýlo
! Pruběhu 2. pololetíjednáno uŽ výhradně pouze s nimi. Teprve na svém jeĺinánízastupitelstvá dne
31.10. byl návrh pĄednán. Zastupitelstvo Průhonic souhlasilo, za podmĺńek uvedených na
zastupitelstvu, s pokračovánímjednání o spolupráci Sboru dobrovolných hasičůPrůńonice s obcí
Dobřejovice' Starostka Průhonĺcpředpokládá, Že k podpisu by mohlo dojít v průběhu ledna t.r.
S předběŽnou opatrnostÍje proto navrŽeno prodlouŽení'termÍńu z32. jednäni na konec února 2018.
Návrh usnesení ć,.2017l37l09: Zastupitelstvo souhlasí s prodloużením termínu pro předloŽenĺ
aktualizované obecně závazné vyhlášky - poŽární řád obce do28.2.2018.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo schváleno.

í0) rozpočtové opatřenĺ č. 7
Zastupitelům byl předloŽen návrh rozpočtovéhoopatření Č).7. o rozpočtových opatřeních č. 5 a 6, které
byly zpracovány v kompetenciobce podal informaci předsedajícĺ.
Předmětem rozpočtovéhoopatření c. 7 je:
- u poloŽky 2221 provoz veřejné sitničnĺdopravy se jedná o zvýŠenínákladů spojených s posílením
2 spojů autobusových linek a současně o dopady z titulu zvýšovánímezo Ráie'ů
- u polożek komunálnĺ a třĺděný odpad a sběrný dvŮr jde jen o přesun v rámci paragrafu s celkovým
nulovým dopadem
- u poloŽky 6112 zastupitelstva obcí se jedná o dopad zvýšenĺodměn zastupitelům na základě
rozhodnutí MF
VpoloŽce 6114
nebyla vrozpoctu uvedena Žädnäčástka, vŽdy se čeká na rozhodnutí
centrálních orgánů^volby
o výŠináhrad a způsobu zaÚČtování
v poloŽce 6173 místnÍ referendum jsou uvedeny náklady odsouhlasené zastupitelstvem
v rozhodnutío konání referenda (20.000,- Kč) a předpoŔladane náxlaoy na právnĺ sluŽby.

-
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P. Sklenář pożádal o strukturu poloŽky 6173. K tomu uvedl předsedající, Že 70 000,- Kč jsou
odhadované náklady na analýzy 3 právnĺch kancelářÍ a konzultace s nimi. Rozebírají' zda výsledek
referenda vyviňuje obec z plnění smlouvy s teskými Štěrkopískya zda mŮŻe mĺt ekonomické dopady
na obec. Věcně tedy patřĺ do paragrafu referendum. Následně citoval p. Sklenář z podání p. Krejčĺhona
Krajský soud na neplatnost voleb, kteý mu byl poskytnut s tĺm, Že p' Sklenář dal slovo, Že do
ľozhodnutísoudu ho nepouŽije. P. KrąÖí byl přitom připraven jej zveřejnit po rozhodnutí soudu. P.
Sklenářz vybraných pasáŽĺ vyvodil, Že navrhovaná výŠeuvedená v rozpočtovémopatření ě. 7 u
poloŽky mĺstnĺreferendum má být argumentem pro Krajský soud pro zneplatnění referenda.
Následně byl předloŽen návrh na převedenÍčástky 70.000,- Kč z poloŽky referendum do správy obce.
Předsedající k tomu uvedl, Že s tím nemá problém, kdyŽ to zastupitelstvo pokryje.
Poté zdůvodnil postup vedenÍobce citacemiz odst' 5'5' právnĺ analýzy JUDr. Rosssmana, kde se mj.
uvádĺ:

-

je zákonná povinnost členůvrcholného orgánu obce hospodárně nakládat s veřejným majetkem,
hovořĺ se o tzv. péčiřádného hospodáře
- kdo přljme funkci Ölena voleného orgánu se zavazuje, Že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou a
s potřebnýmĺ znalostmi a pečlivostí.PřestoŽe zastupitelé nemusĺ sami disponovat odbornými
znalostmi v té které oblasti, měli by rozpoznat, Že při rozhodovánĺ o určitévěcijsou přĺsluŠné
odborné znalosti zapotřebí a pokud jimi nedisponují' měli by si zajistit opatření dříve, neŽ
zastupitelstvo ve věci rozhodne. V opaÖném případě proto mťlŽe (přivzniku škody dojít k,,aktivaci"
právnÍ odpovědnosti za Škodu
- pokud tedy člen voleného orgánu způsobil právnické osobě přivýkonu funkce škodu' p, přitemŽ
nebyl schopen tuto funkci vykonávat, ač to musel zjistit, má se za to, Že jednal V rozporu s péčí
řádného hospodáře' Nebude-ličlenem orgánu tato domněnka vyvrácena a budou-lisplněny ostatní
podmÍnky odpovědnosti, bude takový člen orgánu povinen nahradit vzniklou škodu

- lze mĺt zato, že v případě, Že iednotlivý zastupiteIé jsou s obsahem smlouvy obeznámeni,
maiĺ umoŽněno rozeznat hrozícíškodu a v takovém přĺpadě jsou odpovědnĺ za náhradu
připadně zprisobené škody, jestliŽe učinĺjakýkoliv úkon, v důsledku kterého dojde k porušení
smlouvy. S ohledem na případný rozsah takové škody nelze následně vyIouěit ani trestně
právní odpovědnost.
Návazně bylo hlasováno o upraveném návrhu rozpoltového opatřenĺ i.7.
Návľh usnesenĺ č}.2o17l37l10: Zastupitelstvo souhlasĺ s rozpočtovým opatřenĺm č' 7. s tĺm, Že
poloŽka

6173 mĺstnĺrefeľendum bude ponÍŽena o 70.000,- Kč. tástka 70.000,_ bude zařazena v rozpoltovém
opatření pod poloŽku 6171 mÍstnĺspráva'
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo schváleno.
11| zpráva

Finančníhovýboru

Předseda FV p. Kudláček přeÖetl zápis z kontroly FV ze dne 13.1'l. Jejím předmětem byla kontrola
účetnĺchdoktadů - faktur vydaných a přijatých, pokladních dokladů a platby bankou za 1. pololeli 2017.
Kontrola zjistila nedostatky u něktených dokladů _ chybějĺcí podpisy správkyně rozpočtu a chybějící
data. Bylo vysvětleno, Že správkyně rozpočtu, která je soucasně účetnĺ,se domnÍvala' Že na dokladech
stačíjedenjejí podpis. Předsedajícĺmbylo přislĺbeno doplnění chybějících podpisů.
Zpräva byla vzata na vědomÍ.
't

2) termín prosincového jednání

zastupitelstva

Termin prosincového zastupitelstva byl stanoven na 14.12. Vzhledem k tomu że je moŽnost uzavřĺt
změnu č. 1 Regulačního plánu Dobřejovice nad Prażskou cestou nejdříve 19.12., bylpředloŽen návrh
na posun jednánízastupitelstva na tento termĺn 19'12. V případě, Žeby záleŽitost měla být uzavřena aŽ
po 1. lednu, musela by se celá změna v důsledku nového stavebnÍho zákona platného od '1.1'2018 řešit
novým úplným zněním a tím iza vyŠšínáklady.
Návrh usnesení ě,.2017l37l11: Zastupitelstvo souhlasí s posunem jednánĺ 38. zastupitelstva na
19.12.2017.

Výsledek hlasovánĺ: pro 8, proti 0' zdrŽelse 0
Usnesenĺ bylo schváleno.

í3) informace

z jednání Výboru

- Betonárna
6

P' Sklenář informoval, Ževýbor se seŠelpoprvé 14.11. Navrhlvolbu předsedy výboru s tím, Že členové
výboru jiŻbyli zvolenĺ. Nato vystoupil p' Krejčístím Že odstupuje zvýboru, nemĺŽe spolupracovat s p.
Sklenářem z důvodu uvedeném v bodě 10' jednánÍ. K voĺbě savyjádril předsedající odmítl,
s odkazem na poslední zápis ze zastupitelstva vč. zvukového záznamu, ze oy ná něm byl výbor zvolen'
Bylo sice o jménech hlasováno, ale usnesení o jmenování členůvýboru nebyio' Navrhl odlożit
jmenování členůvýborů vč. předsedy na prosincové jednánĺzastupitelstva, po znalosti rozhodnutí
Krajského soudu o platnostiči neplatnosti referenda' V případě neplatnosti referenda by byl výbor
zbytećný. Po diskuzi, ve které p. Sklenář nesouhlasiĺ s tímto závěrem, dále o neplněníśnúap. Sklenáře
vůčip. KrejčÍmu,podpořil předsedajícísvéstanovisko citacĺz mailu advokátní kanceláře Frank Bold
adres_ovaný p. Sklenářovi. V mailu' ktený byl reakcí na objednávku p. Sklenáře se uvádí, Že chce
specifikovat, kdo je objednatel. Měla by to být obec, kdyŽse odvolává na pověření zastupitelstvem.
Z podkladů, které p. Sklenář zaslal nic takového neplyne. Za obecje oprávněn jednat jeń starosta nebo
místostarosta nebo osoba pověřená obec zastupovat navenek. PoŽádal o zaslání pov'ěřenĺ.
Zastupitelstvo následně odmítlo 6ti hlasy proti 2 (Kappel, Krejěí) odloŽit hlasování o členech výboru na
příŠtĺzastupitelstvo.
Poté p. Čmolĺknavrhl do výboru místo p. Krejčĺhop. Brotánka' Pro p. Brotánka hlasovalo 7 zastupitelů
- sám se zdrŽel. Většina zastupitelů odmítla znovu hlasovat o dalŠíchjménech, která byla jiŽ hlasbvána
na předcházejícĺm jednání; povaŽovali je za daná. Nato předsedajícĺ ńavrhl vyŠkrtnout p. śkbnáre
z členstvíve výboru. Zdůvodnil to tím, Že člověk, kteý je zodpověđnýza součásnou sĺtuaci se bude
vydávat za toho kdo jí z toho vyvede, jedná se o člověka, ktený byl pio neschopnost odvolán z funkce
předsedy Kontrolního výboru a ktený opakovaně a prokazatelně lŽe. o návrhu na vyřazení p. Sklenáře
z výboru nechal hlasovat. Zastupitelé návrh neschválili.
Usnesenĺ ć,2017l37I12: Zastupitelstvo schválilo Výbor - Betonárna ve slożeníp. Brotánek, Sklenář a
Stárek.
Následně bylo hlasováno o předsedovi výboľu. Předsedající navrhl p. Brotánka, p. Čmolíkp. Stárka.
Pro p. Stárka hlasoval 1 (ČmolÍk), 1 se zdrŽeĺ (Brotánek), proti6. edte oyn hlasováno o p. śklenářovi.
Návrh usnesení ć.2017l37t13: Zastupitelstvo schvaluje ve funkci předśedy Výboru _ Betonárna p' M.
Sklenáře.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1 (Kappel), zdrŻel se 1 (KĘčí)
Usnesení bylo schváleno.
P' Sklenář dále informoval o jednánĺch Výboru z 13.11. a 21.11.2017. Z předloŽených tří právních
analýz uvedl společnézávěry, kde je mj. uvedeno:
- Smlouva o spolupráci s Öeskými štěrkopĺsky je platná, ale nemůŽe být ze strany obce, s ohledem na
výsledek referenda plněna
_ k tomu, aby spoleČnosti vznikla Škoda, muselo by dojít k porušenÍ Smlouvy o spolupráci- k tomu
dosud nedoŠlo
- právní nárok na náhradu škody za náklady spojené se zpracovánÍm dokumentace ve výŠi500.O0O,Kč je pravděpodobně reálný
_ právnÍ nárok na náhradu ušlého
zĺsku ve výši 40 - 45 mil. Kč a na náhradu kupnĺ ceny pozemku ve
výŠikupnĺ ceny 22 mil. KČ je velmi obtíŽně vymahatelný a v celé výši nereálný.
K tomu se vyjádřil předsedajÍcĺ. Uvedl, Že škoda společnosti vznikne aŽ neschválenĺń rjzemního plánu.
Do té doby Żádná nevzniká. K poloŽce 500.ooo,- KČ je nutno dále připočítat 95.000,- Kč, tj. částká,
kterou měla za zpracování změny ÚP zaplatit společnost, nyníto bude muset uhradit obec. Nesouhlasil
s vyjádřením p. Sklenáře, Že náhradu za ušlý zisk a pozemek nebude muset obec platit. Není reálná
výše uvedená částka, ale nesporně Škoda v nějaké výŠivznikne a obec bude platit. Tojasně všechny
analýzy potvzují. P' Sklenář uvedĺ, Že jeho výklad je jiný. Předsedající to ukončil s tÍm, Že soud
rozhodne o tom, ktený názor je relevantní.
lnformace z jednánĺch Výboru Betonárna byla vzata na vědomí.

í4) Petice -,,NE stavbě Betonárny Dobřejovice,,

P. Sklenář přeČetl obsah petice. SnaŽil se předat peticizastupitelstvu' coŽ předsedajícía p. Krejčí
odmítlis tím, Že adresátem je obec nikoliv zastupitelstvo. Měi tři měsíce času na předánÍżastupitelstvu
MůŽe to předat obecnímu úřadu třeba 2 minuty po skončenízastupitelstva. Na opakovanou otázku p.
Krejčího,proč ji dosud nepředal reagoval otázkou - proč bych to dělal?.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zněnÍm petice a bere jejÍ zněnĺ na vědomí'
7

15) návrh na odvolání starosty obce
P. Sklenář zaslal vŠemzastupitelům své důvody, kterého vedou k podánĺ návrhu na odvolánĺ
zastupitelstva. Své návrhy na zastupitelstvu znovu prezentoval' Předsedajĺcĺse k důvodům nevyjádřil
s.tím, Že by to bylo pod jeho úroveň. P. Sklenáře podpořil z pléna p. Chvátál.
Návľh usnesení č,.2017137114: Zastupitelstvo na základě zákona'ě,.128t2ooo sb' s 84 odst. 2, písm.
e, odvolává starostu obce Jiřího Kappla. Dle zákona Ö,. 128ĺ2ooo sb.,
s103 odst. 6, źastupuje do'doby
zvolen ĺ nového starosty stávaj ícím ístostarosta.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 1 (Krejčí),zdriel se 4 (Kappel' Brotánek' Kudláček, Čmolĺk)
Usnesení nebylo schváleno.

í6) různé- uzavření Průhonickéhoparku

PředsedajícÍinformoval, Že potĺnaje dnem 1 .12.2017 jezadni vchod do Průhonického parku uzavřen
lístků,aby bylo moŽno vchod (turnitet) pouŽĺvat, budou obtané informováni

o způsobu prodeje

dodatečně.

Na závěr jednání předsedající uvedl, Že při dneŠnímhlasování zjĺstil, Že má ze strany zastupitelů velmi
nízkou podporu. Za této situace uŽ nehodlá čelit koncentrované hlouposti a primitivismu, hnané
neukojenou ctiŽádostízastupitele p. Sklenáře, následovaným stádem ovcĺ. Proto k31.12.2017
rezignuje na mĺsto starosty'
l

V.S ouHRN

usnesení

ć,.

pŘułľÝcĺUSNESENĺzE DNE 2g.11.2017

2017l37l0ĺ: Zastupitelstvo obce Dobřejovice urěuje ověŕovateli záplsu lng. Pavla

Brotánka a Mgr. Martina tmolíka.

usnesení ć,.2017I37l02: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následujícĺprogram zasedánĺ:
1. kontrola usnesenĺ zápisu r'. 31 , 32,34, 35 a 36
2. návrh změny UP lestlic
3' věcné břemeno lEZ
4. smlouvy se společnostíACCON - zpracování dotace na vybudováni komunikace PřÍčnáa
revitalizaci rybníka Skalník
5' smlouvy na zpracovánĺ projektové dokumentace na chodnĺk při ul. lestlická a komunikace
Přĺčná
6. oprava zřejmé nesprávnosti v Pasportu mĺstníchkomunikací
7- ceny vodného a stočnéhopro r.2018
8. vyhodnocenĺ vodohospodářského majetku za r.2017
9. prodlouŽenítermínu oZV - hasiči
10. rozpočtovéopatřeníč. 7
11. zpráva Finančního výboru
12. termín prosincového jednání zastupitelstva
13. informace z jednání Výboru - Betonárna
14. Petice -,,NE stavbě Betonárny Dobřejovice,'
15. návrh na odvolánístarosty obce
16. různé:

a) uzavřenĺ Průhonického parku

b) ČoV - kupnísmlouva
usnesení ć,. 2017 l37 l03:.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice zásadně nesouhlasí s návrhem Změny č. 2 Územnĺho plánu Čestlic,
jíŽ se převádí plocha územnĺrezevy R3 do zastavitelné plochy oznáčené
lakoZ12c vyuŽitÍm typu
ploch ol(X v komerční zÓně Čestlice - jih. Změna c. 1 uzemńího plánu l'estlic v části vymezú1icĺ
Z12c přitomjiŽ byla rozsudkem KĘského soudu v Praze ze dne 27. dubnazo17 poo ó. j.
!u_te| 9p9nu
50_A212017 _ 147 pravomocně zruŠena,jelikoŽ není v souladu se zákonnými poŽadavky na ochranu
ZPF.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice proto tímto pověřuje Mgr. Jiřĺho Nezhybu, advokáta a společníka
advokátní kanceláře Frank Bold advokáti, s.r.o., ev. ć. ČÁK 16046, se sĺdlem Üdolnĺ 567/3ä, 602 oo
Brno, k sepsání a podání připomínek sousední obce proti Změně č. 2 Územního plánu Öestlic a

I

následně k podání námitek. Pro případ schválenĺ Změny č' 2 Územního plánu Čestlic zastupitelstvo
obce pověřuje téhoŽ advokáta, aby obec zastupoval v soudním řĺzeníve věci návrhu na zruŠení
opatření obecné povahy, kteým bude Změna ě. 2 |Jzemniho plánu Čestlic vydána'

Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu obce vystavením plné mocitomuto advokátovi'
usnesení ć,.2017l37I04: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zŕÍzenívěcného břemene _
sluŽebnostise společnostĺlEZ Distribuce, a.s., se sĺdlem Děčín,DěčínlV Podmokly, Teplická 874/8
na vedenÍ distribučnísoustavy na pozemcích obce Dobřejovice v délce cca 8 bm za cenu 1'350'- Kě +
DPH + úhradu zpracování oddělovacího plánu a vŠechny poplatky se zřízenĺm věcného břemene
související.
usnesení ć,. 2017l37l05: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv se spol. AccoN managers &
partners, s.r.o, se sídlem Šmeralova 17ot31, Praha 7, na:
a) podánĺ Žádosti o dotaci na projekt Revitalizace rybnĺka Skalnĺk v ceně 34.000'- Kě + 2o/o z přidělené
dotace + DPH
b) podání Žádosti o dotaci na projekt obnova místnĺkomunikace, zajištěnívýběrového řÍzenĺ na
dodavatele stavby, vyúttováníaZVAv maxĺmálnĺceně 90.750,- Kč vč' DPH,
s tím, Že skuteÖná cena bude vycházet z předloŽených kalkulacĺ.
usnesení ć,.2017I37106: Zastupitelstvo schválilo uzavřenísmluv se společnostĺ PPU spol. s r.o.,
inŽenýrský ateliér se sídlem VyŽlovská 2243136,100 00 Praha 10, na:
_ zpracovánÍ dokumentace pro stavebnĺ povolenĺ, vč. inŽenýringu a polożkového rozpočtu na rozŠĺřenĺ
chodníku při uliciČestlická za cenu 69.000,- Kč + DPH
- zpĺacovánĺdokumentace pro stavební povolení, vč. inŽenýringu a poloŽkového rozpočtu na
vybudování komunikace spojujĺcíulice V Porostlým a Polníza cenu 75.000,- Kě + DPH.
usnesení ć,.2017l37lo7: Zastupitelé souhlasĺ s opravou v Paspońu místníchkomunikacĺ dle výŠe
uvedených parametrů.
usnesení ć,.2o17l37l08: Zastupitelé schválĺlipro r. 2018 cenu vodného ve výši 36,01 Kč/m3(vč.DPH) a
cenu stočnéhove výŠi46,37 Kč/m3 (vČ. DPH).
usnesení é.2017l37lo9: Zastupitelstvo souhlasí s prodlouŽením termínu pro předloŽení aktualizované
obecně závazné vyhlášky - poŽární řád obce do28.2.2018.
usnesení ć,.2017l37l10: Zastupitelstvo souhlasí s rozpočtovým opatřenĺm č. 7.s tÍm Že poloŽka
6173 místníreferendum bude ponĺŽena o 70.000,_ Kr. tástka 70'000,_ bude zařazena v rozpočtovém
opatření pod polożku 6171 mĺstnĺspráva
usnesení ć,.2o'l7l3711ĺ: Zastupitelstvo souhlasĺ s posunem jednání 38. zastupitelstva na 19.12.2017 .
Usnesení ć,2017l37l12: Zastupitelstvo schválilo Výbor - Betonárna ve sloŽenĺ p. Brotánek, Sklenář a
Stárek.

Návrh usnesení ě,.2017l37l13: Zastupitelstvo schvaluje ve funkcipředsedy Výboru _ Betonárna p. M.
Sklenáře.

u' zÁVĚR
Zasedánĺ zastupitelstva obce ukončil předsedajÍcI ve 21,00 hod
Přĺlohy zápĺsu:
1) zveřejněná informace o konánĺ zasedánĺ
2) prezenčnÍlistina
3) rozpottové opatření č.7
Zápis byl vyhotoven dne 30.1 1 ' 2017

ověřovatelé:

o
o

p. lng. Pavel Brotánek

dne 4.12.2017

p.

tmolík

dne 4.12.2017

p. lng.J. Kappel

dne 4.12.2017

Mgr.
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oBEc DoBŘEJoVlcE,

Na Návsi 26,

DoBŘEJoVlcE, 251 01Říčany,ll, oo24o141
Zápis ě.40

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 1.3.20í8 v í8,00 hod. na
obecnĺm úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni: Jan Kĺejčĺ,lng. Pavel Brotánek, Bc. Zbyněk Kudláček, lng. Jiří Kappel, Pavla MikuŠková,
lng. Lĺbor Stárek, Martin Sklenář
omĺuveni: Mgr' Martin Čmolĺk

Jednáníse dále zÚčastnilo 29 občanů.
l.

ZAHÁJENí złseoÁľízłsruprELswA

ZasedáníZastupitelstv9
9bce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18,00 hod. starostou
obce Janem KĘtím (dále jako předsedajĺci)'
Předsedajĺcĺ schůze konstatoval, Že zasedánĺ bylo řádně svoláno tak, aby informace podle
$ 93 odst.
1 zákona o obcích byla na Úřednídesce obecnÍho rjřadu DobĘovice
zveřejněna v souladu se
zákonem od 22'2-2018 do 5.3'2018. Současně byla zveřejněna na elektronické Úřednĺ desce.
Předsedající schůze poté konstatoval, Že přítomno je 7 členůzastupĺtelstva, takŽe zastupitelstvo je
usnáŠeníschopné.

!l.

uRcENĺoVĚŘoVATELÜ

navľhl určĺtověřovatelizápisu
!i"'d'."9"lj:í
Laony

oalsĺ navrh Vznesen nebyl'

p. Bc. Zbyňka Kudlálka a p. lng. Libora Stárka,

Návrh usnesení č.20ĺ8'4o/oí:-Zastupitelstvo obce Dobřejovĺce urČuje ověřovateli zápisu p.Bc.

Zbyňka Kudláčka a p' lng. Libora Stárka.
Výsledek hlasovánĺ: pro6, proti O,zdrżelse 1 (Stárek)
Usnesenĺ bylo schváleno.
lll. PRoGRAM

zAsEDÁNí

PředsedajícÍ sdělil návrh programu jednání
Kontrola usnesenĺzápisu č. 37,39
Stanovení počtu členůkontrolnÍho výboru
3.
Volba předsedy kontrolnĺho výboru
4.
obecně závazná vyhláŠka ć,.1t2o18 _ PoŽárnÍ řád obce
5.
StanovenÍ počtu zastupitelů na volebnĺ obdobĺ 2018-2022
o.
Audit obce na rok 2018
7.
Zpräva Financnĺho Výboru
8.
StanovenÍ odměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce
I Kontrola vyplácenÍ odměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce
10. Výběr auditora obce
1't
Výbor betonárna - informace ke změně Ö.2 UP Dobřejovic
12. Revokace usnesenĺ 2018t39t25
'l

.

2.

.

I

13'

Průzkum dopravního zatíŽeníobce

14. Různé

P1edsedajĺcĺ navrhl doplněnĺ bodu - Dodatek č 1 ke Smlouvě o spolupráciveřejných zadavatelů
- Herink, okrużnĺkřiŽovatka" zabod Průzkumdopravního zätĺzenĺobce.

,,ll/101 Dobřejovice

Výsledek hlasování: pro 7, proti0, zdrŽelse 0
Zařazení bodu bylo schváleno.
Předsedajĺcí navrhl přesu.n bodu Revokace usnesen i 2o18t3gt25 před bod Výbor betonárna
informace ke změně č,'2 UP Dobřejovic z důvodu pověřenĺ ,,urÖeného zastupiiele" k dalším krokům
v bodě Výbor betonárna' JelikoŽ dle návrhu programu by byĺ nejdřĺve
zastupitel" pověřen
'určeńý
k výkonu schválených kroků usnesením a teprvě pote bý oýl
zastupitelem"
zvolen.
,,ureenyń

-

P' Sklenář sdělil, Źe o změně pořadĺ bodu v programu nenĺ nutné hlasovat, k ČemuŽ nikdo nevznesl

námitku

Bod byl přesunut.
PředsedajícÍ přednesl informace do bodu Různé:
- informace o kolizĺtermínu ve Spolkovém domě dne24.3.2018
- informace o terrnĺnu akce úklid obce
P. Kappelz důvodu h|asovánío odměnách neuvolněným zastupitelům na předcházejícĺm jednání

navrhl hlasovánÍ:

Zastupitelstvo souhlasí, aby bod ,,StanovenÍ odměn neuvolněným ölenům zastupitelstva" byl zaŕazen
na jednán Í zastupitelstva.
Výsledek hlasovánĺ: pro 4, protĺ 2 (Kappel, Brotánek), zdrŽel se 1 (Krejěĺ)
Zařazeni bodu nebylo schváleno.

P. Kappelz důvodu nevypracovánĺ zprävy Výborem Betonárna ze schůzky s p. lng. Vichem sdělil, Že
předmétná usnesenĺ a sdělenĺ jsou dlé jeho názoĺu pouze informací p. 'Skle"náře, proto navrhl
hĺasovánÍ ozaíazení bodu,,Výbor betonárńa - ĺnformace ke změně e.z üp Dobřejovic'''na program
jednán í násĺedovně:
Zastupitelstvo i při vědomí si toho, Že żádný zápis ani odsouhlasené závěry nebyly na Výboru
betonárna projednán'y a předloŽené podklady vyjadřujÍ pouze názor p. Sklenáře souhlasí
zastupitelstvo s projednávánĺm bodu na dneŠnímjednánĺ.
Výsledekhlasování: pľo 5, proti 1 (Kappel), zdržel se 1 (Krejčĺ)
ZaÍazeni bodu bylo schváleno.
Následně předsedajĺcĺ přednesl návrh usnesenĺ k bodu program jednání.

Návrh usnesení ć.201814012: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následující program
zasedání:
1.
Kontrola usnesenízápisu č. 37,39
2. Stanovení počtu členůkontrolního výboru
3. Volba předsedy kontrolnĺho výboru
4. obecně závazná vyhláška i). 1t2o18 - PoŽárni řád obce
5. Stanovení počtu zastupitelŮ na volebnĺ obdobĺ 2o18-2022
6. Audit obce na rok 2018
7. Zpráva Finančního Výboru
8. Kontrola vyplácení odměn neuvolněným členůmzastupiteĺstva obce
2
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Výběr auditora obce
10. Revokace usnesení 2018ĺ39ĺ25
11. Výbor betonárna _ informace ke změně ć'.2 UP Dobřejovic

'12' Průzkum dopravnĺho zatíŽeníobce

13. Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů ,,ll/101 Dobřejovice
okruŽní křiŽovatka"
14. Různé
lnformace o kolizĺtermĺnu ve Spolkovém domě dne24,3.2018
lnformace o termínu akce úklĺdobce

-

Herink,

_
-

Výsledek hlasování: pro 5' proti 0,zdrŽel se 2 (Sklenář, MĺkuŠková)
Usnesení bylo schváleno.
IV.

PROJEDN

PROGRAMU

kontrola usnesenĺ zápisu č. 37,39
usnesenĺ é.2017l37l09: dnes na jednání
usnesenĺ ć,. 2017 l39l 15: nepodepsáno
usnesenĺ ć'.2017139116: čeká se na zadaný termín
usnesení ć,. 2017 l39l'|7: smlouva podepsána
usnesení ć,. 2017 l39l20: nepodepsáno
usnesení ć,. 2017 l39l2í : smlouva podepsána
usnesení ć,.2017l39l23: dnes na jednánĺ
usngsení ć,.2017139126: zápis bylvyvěšen dne 6.2'2018
usnesen í ě,. 2017 l39l28: objed náno, dodán í trvá
Kontrola úkolůbyla vzata na vědomí'
2) Stanovenĺ počtu členůkontrolního výboru

obce
Předsedajĺcíinformovalo odstoupení předsedy KV lng. Pavla Brotánka a dvou ělenů KV Mgr. Jiřĺho
Sandy a Mgr. Martina Cmolíka. Tímto klesl poěet ělenů l(/ na dva. Z tohoto důvodu navrhl sníŽení
počtu členůkontrolního výboru na třivtetně předsedy.
K tomuto p. Sklenář sdělil, Že na jednání zo ć,.'l9 se počet členůl(V usnesenĺm navyšoval na pět

Ölenů.

Návrh usnesení ě,.2018l4ol3: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje snĺŽenípottu členů
kontrolnĺho výboru obce včetně předsedy na tři'
Výsledek hlasovánĺ: pro 4, proti 2 (Sklenář, MikuŠková), zdržel se 1 (Stárek)
UsnesenÍ nebylo schváleno.
3)

Volba předsedy kontrolního výboru

JelikoŽ odstoupil předseda KV, navrhl předsedajícívolbu nového předsedy.
P' Krejčĺnavrhlp. Stárka, ktený kandidaturu odmÍtl. JelikoŹ jiný návrh nebylvznesen, hlasovánĺse
neuskutetnilo.

4) obecně závazná vyhláška ě,ll2018 _ PoŽárnĺ řád obce

Předsedající návrh vyhláŠky zastupitelům zaslal v podkladech. Nikdo k danému bodu neměl

připomínku ani doplněnĺ.

Návrh usnesenĺ č,.2o18l40l4: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznouvyhláŠku č. 1/2018_
poŹárnĺ řád obce v předloŽeném znění.
Výsledek hlasovánĺ: pro 7, proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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5) Stanovenĺ počtu zastupitelů na votební období 2018-2022
Předsedajĺcĺ navrhl stanovĺt počet členůzastupĺtelstva na následujícĺ volebnÍ období v poětu devíti

členů.Jiný návrh nebyl Vznesen.

Návrh usnesení č;.2o18t4ot5: Zastupĺtelstvo obce schvaluje pro volební obdobÍ 2018-2022
zastupite|stvo v poÖtu devíti členů'
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrŽelse 0
Usnesení bylo schváleno.

obce na rok 20í8
Předsedajícĺ navrhl provedení ĺnternĺhoauditu obce na rok 2018. Bod Audit obce na předcházejĺcí
roky byl navrhován jiŽ několikrát. Přĺ projednávání tohoto bodu bylo zmíněna skuteěnost,
Že auditor
nejenom kontroluje, ale zároveň dohlíŽína správnost zpracovánĺ ĺeetnictuĺ a správného
řazení do
poloŽek jiż v průběhu roku, cĺmŽ se minĺmalĺzujípřípadhá neúmyslná pochybeńĺ.
sdělil, Že předběŽně
os]ovil.auditora, kteý tuto ěinnost vykonává v obcÍch Průhonicei vestec á;e ocnoten tuto
činnost
vykonávat i pro našĺobec.
V diskuzi se vyjádřili zastupitelé p. Sklenář, p. Stárek, pí. Mikušková a p. Kappel.
6) Audit

Návrh usnesenĺ ě. 2018/40/6: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k oslovenítří společností s
prokázanýmizkuŠenostmiv oblasti auditů obcĺ, k podánÍ nabídek na provedeníauditu V roce
2018 a
dohlíŽenĺna dodrŽování zákonných postupů při sestavování, zveřejňování a čerpánírozpoětu obce
Dobřejovice (dle platné legislativy). Nabídky budou předloŽeny na následujícím zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti O, zdrŽel se 1 (Kappel)
Usnesení bylo schváleno.
7| Zpráva

finančníhoVýboľu

Předseda FV p. Bc. Zbyněk Kudlátek informova| o výsledku kontro|y. Zprávaje součástízápisu

v přĺloze.

Návrh usnesenĺ ć'- 2018I40t7: Zastupĺtelstvo obce bere zprávu FinančnÍho Výboru ze dne 20.2.2018
na vědomĺ.

Výsledek hlasovánĺ: pro 7, proti 0,
Usnesení bylo schváleno.
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zdżelse O

Kontrola vyp!ácenĺ odměn neuvolněným členůmzastupitetstva obce

P. Sklenář jako navrhovatel sdělil;

V souvislosti s přípravou podkladů pro výŠeuvedené usneseníjsem narazil na nesrovnalosti ve
vyplácenĺodměn neuvoĺněným členůmzastupitelstva obce na základě usnesení ě,.2o14to1t19 ze dne
6.1 1 .201 4' Navrhl následujícÍ usnesení:
Návrh usnesení 2o18l40l8: Zastupitelstvo obce Dobřejovice pověřuje Finančnĺvýbor kontrolou plnění
usnesení zastupĺtelstva obce ě.2014l01t19 za období od 6.1 1.2014 do 31.1.2018 v souvislosti s
vyplácenĺm odměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce. Výsledek kontroly s případnými návrhy
předloŽí Finančnívýbor na následujÍcím jednánĺ zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti0, zdrżel se 0
Usnesení bylo schváleno
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9) Výběr auditora obce

P.Sklenář jako navrhovatel sdělil

:

Cílem je, aby obec Dobřejovice měla vlastního auditora, kteý bude provádět ne.ien závěrečný
(povinnost ze zákona), ale ĺ průběŽný audĺt hospodaření obce. Přínosem pĺo obec by bylo i to, że
tento auditor nejen kontroluje, ale předevŠím vede zaměstnance obecního úřadu včetně konzultacĺ. V
souvislosti se stále nově se objevujícĺminesrovnalostmi
a pochybenĺmiv oblasti hospodařeníobce a uvnitř obecnÍho úřadu. Dále sdělil, Že se domnivá, że
doŠlok pochybení s vyplácením odměn zastupitelům V roce 2a17. ztohoto důvodu navrhl následujícĺ
usnesenĺ:

Návrh usnesení 201814019: Zastupitelstvo obce pověřuje FinančnÍvýbor oslovenĺm min. tří
společností,které se zabývĄi auditem obcís prokázanýmizkušenostmiv této oblastis cílem předloŽit
zastupitelstvu obce na následujĺcím jednání cenové nabídky obsahujĺcí následující zadání:
a) provedenÍ nestranného vstupnĺho auditu se zaměřením na rok 2a17 a vypracováním
audĺtorskézprávy obsahující zjištěný stav.
b) provedení přezkoumánÍ hospodaření územníhosamosprávného celku obce Dobřejovĺce za
obdobĺ od 1 ' 1 '2017 do 31.12.2017 podle ustanovenĺ prg'42 zákona ć,. 128t2oo Sb., o obcÍch
(obecní zřlzení), ve zněnípozdějších předpisů a podle ustanoveníparagrafu 10 zákona
t-42012004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
c) provedenĺjednoho průběŽného auditu v průběhu kaŽdého roku,
přitemŽ je cílem zastupĺtelstva obce uzavřít dlouhodobou smlouvu o poskytování sluŽeb s vybraným
uchazečem.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 1 (Kappel)' zdĺŻel se 2 (Brotánek, Krejčí)
UsnesenÍ nebylo schváleno.

í0) Revokace usneseni 2o1Bt39t25
Z důvodu nevhodně formulovaného usneseni 2o18t3gl25 navrŽeného p. Sklenářem, nám pořizovatel
změ1v územniho plánu p lng' Vich sdělil, Že je nutno dané usnesenÍ revokovat. Usnesenív přijatém
zněnÍ poŽadovalo změnu ,,urÖeného zastupitele" zpětně, coŽ není moŽné. Z tohoto důvodu navřhl
usnesenÍ:

Návľh usnesení 2018140110: Zastupitelstvo obce revokuje usnesení
následovně:

ě,.

2o18t3gt25 ze dne 1.2.2018

Zastupitelstvo obce pověřuje:
zastupitele ing' Libora Stárka spolupracÍ s pořizovatelem zprávy o uplatňovánĺ ÚP Donľe.;ovic a změny
č'2 ÚP Dobřejovic jako ''určený zastupitel'' ve smyslu $47 odst. 1 a násl. ve spojenÍ s
$55 odst' 1.
stavebního zákona. Tĺmto se ruŠĺpověření,,určenéhozastupitele" p. ln9. Jiřĺho Kappela.
Výsledek hlasovánĺ: pro 6, proti 1 (Kappel) , zdrŽelse 0
Usnesení bylo schváleno.
ĺ í ) Výbor betonárna

- informace

ke změně ć,.2 uP Dobřejovic

P. Sklenář jako navrhovatel sdělil:
Na základě plněnĺ usnesenÍ č,' 2018t39ĺ23 realizoval Výbor betonárna schůzku s p. ing. L. Vichem za
účelempřĺpravy usnesenÍ vztahujícíse ke změně č.2 ÚP Dobřejovic v lokalitě zz-l, pőzemek parc.
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c.759 v k.ú. obce Dobŕejovice. V souvislosti s touto schůzkou a po vyjádřenÍ p. ing.
následující návrh usnesenĺ:

L Vicha

předloŽil

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje ing. Libora Stárka jako nově zvoleného ,,určeného
zastupitele'', aby přivýkonu spolupráce s pořizovátelem dle
$50 odst.1 stavebního zákona prosazoval
platný výsledek Místního referenda konaného ve dnech 20.-ź1.řijna 2017
Odtivodnění: Zastupitelstvo obce Dobřejovice takto rozhodlo na základě platného výsledku místního
ľeferenda, které proběhlo v obci Dobřejovice ve dnech 20. a21.řijna2O1i ooec máote tohoto
výsĺedku bezodkladně podniknout veškerékroky v samostatné působnosti, aby nemohlo dojĺt k
výstavbě betonárny v k.ú. obce Dobřejovice. Platnost a závaznost výsledku
místníhoreferenda potvrdil i Kąský soud v Praze usnesením č.j. ąi nazol7-34 ze dne 27.11.2017.
Dle ustanovenĺ $49 zákona č'.22t2oo4 Sb. Zákon o místnímrefórendu a o změně některých zákonů je
''Rozhodnutí v místnímreferendu pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního mešta a organy
obce a statutárního města závazné,,.
Zastupĺtelstvo obce je toho názoru, Že umoŽněnĺ změny vyuŽití pozemku parc. c. 759 v k.ú.
Dobřejovice ze stabilĺzovanéplochy drobné a řemeslné výroby a skladování
$D) na pĺochu výroby a
skladování (VS) by v koneěném důsledku došlo k umoŽnénĺ výstavby betonáiny'coz j'e v přímbm '
rozporu s platným výsledkem výŠeuvedeného Místního referenda.
Zäroveň zastupitelstvo obce je toho názoru, Že uvedené rozhodnutí není v rozporu se smlouvou o
spolupráci uzavřené mezi obcí Dobřejovice a spol. leské štěrkopĺsky spol. s r.o., neboť dle této
smlouvy se obec zavázala spolupracovat se spol. teské Štěrkopĺskyspol. s r.o. v období přípravy
z1měyu (stavba a provoz betonárny) předevŠímv rámci obci dostupiyón mozností a v souladu s
platnými právnímĺpředpisy. ProtoŽe výsledek mĺstníhoreferenda konänéhopo uzavření této
smlouvy
realizacitohoto záměru zakázal, není moŽné vyvozovat případnou odpovědńost obce plynoucí z
případnéhoporušení této smlouvy, když sama smlouva jasně uvádí, Že obec se zavazu;e
spolupracovat pouze u r9'9] obcidostupných moŽností a v souladu s platnými právními předpisy.
Vzhledem k výsledku místnĺho referenda jiŽ realizace záměru nenĺ moŁná, ôoci';e tedy tato moŽńost
nedostupná a nebyla by aniv souladu s právnĺmi předpisy.
Zejména by byl porušen zákon o mĺstnĺmreferendu, kteý stanovuje, Že výsledek tohoto referenda je
pro obec a orgány obce závazný, dále by byl porušen zákon o obcích, zejmena
ustanovenĺ stanovújĺcí
povinnosti hajit zájmy občanůobce a koneČně by celá věc mohla mĺt i přpadný trestněprávní rozmér,
kdyŽ není vyloučeno, Že by realizacĺ záměru (vyĺvořenĺm podmínek pró räalizáci záměru, změnou
vyuŽití pozemku), bylo zmařeno či podstatně ztiŽeno splnŁní důleŽitého úkolu, kteým je nepochybně
povinnost zastupitelstva obce zajistit dodrŽení výsledku mĺstníhoreferenda, neoo źda'uy nebyla
ae
facto pravomoc zastupitelstva zneuŽita'
Sama smlouva o spolupráci pak stanovuje, Že obec nenese Žádnou odpovědnost, pokud výsledek
procesů a řizeni ve smlouvě uvedených bude pro záměr nepříznivý. obec nemůŽe'být Žádnou
smlouvou nucena k postupu, kteý by byl v rozporu se zákonem.
.

Dál9. se p Sł|enář vyjádřil k tvzenĺ p' Kappela z předcházejÍcího jednán I Zo, na kterém p. Kappel
tvrdil, Že p. Sklenář Žádal p. lng. Vicha aby zaúkoloval pĺ. lńg. arin. BouŠkovou ze Středočeského
kr?je k provedení kroků, které by vedly k nevydánízměny úzémníhoplánu. sdělil, Že p. Vich tyto lŽivé

ĺnformace popřel, coŽ mohou potvrdit účastnicĺschůzky.Zároveň sivyjádření p lng. vicha mónou
zastupitelé poslechnoutzaudiozäznamu, ktený bylse śouhlasem p. vióna na této šcnůzcepořízen'
Audiozáznam je uloŽen u p. Sklenáře a je zastupitelům k dispozici'
P.Kappel k návrhu p.Sklenáře sdělil následujĺcí:

P. Sklenář předloŽil k tomuto usnesení odůvodnění, které je doslovně totoŽné (doplněné o 1 odstavec)
s odůvodněním předloŽeném pro 39' jednání zastupitelstva, které je součástí zápisu z 39. jednánĺ'
odůvodněnÍje rozŠířenopouze o odstavec v tomto znění:

Zastupitelstvo obce je toho názoru, Že umoŽnění změny využitípozemku parc. č' 759 v k.ťl.
Dobřejovice ze stabilizované plochy drobné a řemeslné výroby a skladovánĺ (vD) na ptochu výroby a
skladování (VS) by v konečném důstedku doŠlok umožněnÍvýstavby betonárny coŽ je v přĺmém
rozporu s platným výsledkem výše uvedeného Mĺstnĺhoreferenda.
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S předloŽeným odůvodněnímzásadně nesouhlasili předsedající p. KĘÖĺa p. Kappel a to
z následujících důvodů:
-

jediným a jednoznaÖným důvodem je výsledek referenda, Żádný jiný důvod zde není

je lŽivé tvrzení, Že zastupitelstvo obce je toho názoru, Že uvedené rozhodnutí nenĺ v rozporu Se
smlouvou o spolupráci uzavřené mezi obcí Dobřejovice a spol. ČeskéŠtěrkopískyspol. s r.o. a není
moŽné vyvozovat případnou odpovědnost obce plynoucí z přĺpadného poruŠenÍtéto smlouvy. Není to
názor zastupitelstva, o tom nikdy zastupitelstvo nejednaĺo a nehlasovalo, nenĺ to dokonce ani
odsouhlasený názor Výboru betonárna, je to jen názor p. Sklenáře. Toto tvrzenÍ je v zásadním rozporu
i se třemi právními posudky, které siobec v této věci nechala zpracovat
-

ohledně odůvodnění,které je součástí návrhu usnesení p. Sklenáře vznikla rozsáhlá diskuze, ve které
se vyjádřili vŠichni zastupitelé a mnoho občanůz pléna. VětŠina zastupitelů se neslutovala s tvrzenírni
v návrhu usnesenĺ a to konkrétně z částÍ,,odůvodnění".Z tohoto důvodu navrhli někteří zastupitelé
dalšínávrhy usnesení:
P. Brotánek navrhl:

Návrh usnesení 201il4a{,1.1 Zastupitelstvo obce pověřuje ing. Libora Stárka jako nově zvoleného
''určeného zastupitele", aby při výkonu spolupráce s pořizovatélem dle
sso odśt.1 stavebnĺho zákona
prosazoval platný výsledek Místníhoreferenda konaného ve dnech 20.-21.íi!na 2017 v souladu s
MístnÍm referendem konaným ve dnech 20.-21.í1na2017'
Výsledek hlasování: pro 4, proti o zdĺŽel se 3 (Sklenář, MikuŠková, Stárek)
Usnesení nebylo schváleno

P' Sklenář navrhl:
Návrh usnesenĺ 2018140112: Zastupitelstvo obce pověřuje p. lng. Libora Stárka jako zvoleného
''urleného zastupitele'', aby při výkonu spolupráce s pořizovatelem dle S5O odst.i stavebního zákona
prosazoval platný výsledek Místnĺhoreferenda konaného ve dnech 20.-21.ŕijna2017. Zastupitelstvo
povéřuje,,určenéhozastupĺtele", aby informovalvýkonného pořizovatele o výnětĺ zvyużili pozemku
parc. t. 759 v k.ú. Dobřejovice v lokalitě Z2-7 z pořizované změny rjzemního plánu t.2 obce
Dobřejovice.

Výsledek hlasovánĺ: pro 7, proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo schváleno

ĺ2) Průzkum dopravního zatíženíobce
P. Sklenář jako navrhovatel sdělil:
Na základě Žádosti p. chvátala předkládám jeho návrh k projednánÍ s návrhem usnesení:

Návrh usnesenĺ 2018140113= Zastupĺtelstvo obce souhlasí se záměrem na zpracovánĺ podrobného
dopravnĺho průzkumu v obci Dobřejovice navrženým panem Janem Chvátalem a pověřuje
místostarostu obce p. lng. P. Brotánka, aby ve spolupráci s navrhovatelem připravili přesné zadäni,
oslovili minimálně tři spoleÖnosti se Žádostí o vypracování cenové nabÍdky. Došlécenové nabĺdky
předloŽí zastupitelstvu obce na jednání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrŽel se 1 (Kappel)
Usnesení bylo schváleno.
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í3) Dodatek č.íke Smlouvě o spotupráci veřejných zadavatelů ,,,lt1o1Dobřejovice
okruŽní křiŽovatka"

- Herink,

Na základě zaslánídodatku č'1 ke Smlouvě o spolupráciveřejných zadavatelů ,,llt'l}1Dobřejovice
Herink, okruŽní křiŽovatka" zaslanou Krajskou správou ÚdrŽby silnic Středočeského kraje navrhl
předsedajĺcĺ z důvodu změny,,zástupce Zúčastněnýchzadavatelů" usnesení:

-

Návrh usneseni 2018l40l14z Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dodatku ó.1 ke Smlouvě o
spolupráci veřejných zadavatelů,'lli101 Dobřejovĺce - Herink, okruŽní křiŽovatka" v předloŽeném
znění, ktenim se měníčlánek č. lV v bodě 1 a nově znítakto:
K veškerémujednánÍ vůČitřetĺmosobám a k činnostem souvisejícÍmse zadánĺm Veřejné zakázky
podle čl. ll. Bod 2 této smlouvy, není-li dále uvedeno jinak' je za Zútastněné zadavatele podle této
smlouvy oprávněn jednat na základě zmocnění Zrjčastněných zadavatelů:
Středočeský kĘ:
Se sídlem: Zborovská 11, 'l50 21 Praha 5 - Smlchov
lt: 7OB91095; DlČ: cz7o891o95
JehoŽ jménem jedná: MVDr. Josef Řirrák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
(dáĺe jen,,zástupce Zúcastněných zadavatelů")
Výsledek hlasování: pľo 7, proti 0, zdrŽel se 0
Usnesení bylo schváleno'

í4) Různé
-lnformace o kolizitermínu ve Spolkovém domě dne 24.3.20í8
Předsedajĺcí ĺnformoval o kolizi rezervacíve Spolkovém domé dne 24.3' Na daný termĺn byla dle
zápisu z jednání kulturní komise ze dne 30.10.2017 naplánována ve Spolkovém domě akce
,,Velikonoění dÍlnička"spolkem Dobřejovicky ttyrlĺstet<. JelikoŽ rezervačnĺkalendář Spolkového domu
urlitou dobu nebylfunkčnĺ,nepodařilo se tento termín spolku DČ zaevidovat. V rezervaěnĺm kalendáři
Spolkového domu sitermĺn 24.3.2018 koncem ledna 2018 zarezeNoval spolek Moderní Dobřejovice
pro akci,,Turnaj ping-pong. V plánu akcĺspolku MD předaný 30.1o.2017 byltermín tohoto turnaje
uveden - březen Spolkový dům.
JelikoŽ se spolky navýzvu starosty nedohodly a nepodaly Žádné návrhy řešenĺ, rozhodlstarosta dle
řádu Spolkového domu o přidělenítohoto termínu s přihlédnutím na všechny známé skutečnosti (
návštěvnost velikonočnídílničkycca 60 dětí, termĺn dĺlničkyzapsaný jiŽ 30.1o.2o17), spolku
Dobřejovĺck1i Čtyľllstet<.

_lnformace o termínu akce úklid obce
Předsedajicĺ sdělil termĺn konáni kaŽdoročníakce

'úklid

obce'' na 7 '4.2018

v. soUHRN PŘUATÝCH USNESENí zE DNE í. 3. 2oí8
Návrh usneseni ć,.2018140101: Zastupitelstvo obce Dobřejovice urěuje ověřovatelizápisu p. Bc
Zbyňka Kudláčka a p. lng. Libora Stárka.
Návrh usnesení é.201814012: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následující program
zasedání:
1. Kontrola usnesenĺzápisu č. 37,39
2. Stanovení počtu členůkontrolního výboru
3. Volba předsedy kontrolnĺho výboru
4. obecně závazná vyhláŠka č,.1l2o18 - PoŽární řád obce
5. Stanovení poötu zastupitelů na volebnÍ období 2018-2022

I

6.
7.

8'
9.

10.
1

1.

12.
13.

Audit obce na rok 2018

Zpráva FĺnančnĺhoVýboru

Kontrola vypláceníodměn neuvolněným tlenům zastupitelstva obce
Výběr auditora obce
Revokace usnesení 2o18l39l25
Výbor betonárna - informace ke změně ě'.2 ÚP Dobřejovic
Průzkum dopravního zatíŽenÍ obce
Dodatek č.'1 ke Smlouvě o spolupráciveřejných zadavatelů,,ll/'l01 Dobřejovice _ Herink,

okľuŽní křiŽovatka"
14. Různé
lnformace o koliziteľmÍnu ve Spolkovém domě dne 24.3.2018
lnformace o termínu akce úklid obce
Návľh usnesení ć.201814014: Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č,.112018poŽárnĺ řád obce v předloŽeném zněnÍ.

-

Návrh usnesenĺ č,.201814015: Zastupitelstvo obce schvaluje pro volebnĺ období 2018-2022
zastupitelstvo v počtu devĺti členů.
Návrh usnesenĺ č. 2018/40/6: Zastupite|stvo obce pověřuje starostu k oslovenítřĺ spolecností s
prokázanými zkušenostmi v oblasti auditů obcí, k podání nabídek na provedenĺ auditu V roce 2018 a
dohlĺżenína dodrŽování zákonných postupů při sestavovánÍ, zveřejňování a čerpánl rozpočtu obce
Dobřejovice (dle platné legislativy). Nabídky budou předloŽeny na následujícĺm zasedánĺ'
Návrh usnesení ć,.2o18l40l7: Zastupitelstvo obce bere zprávu FinančníhoVýboru ze dne 20.2.2018
na vědomí.
Návrh usnesenĺ 201814018: Zastupitelstvo obce Dobřejovice pověřuje Finančnĺvýbor kontrolou plnění
usnesenĺ zastupitelstva obce ě,' 2014101l19 za období od 6.'1 1.2014 do 3't.1.2018 v souvislosti s
vyplácenĺm odměn neuvolněným členůmzastupitelstva obce. Výsledek kontroly s případnými návrhy
předloŽí Finaněnĺ výbor na následujĺcĺm jednání zastupitelstva obce.
Návrh usnesení 2018/40110: Zastupitelstvo obce revokuje usnesenĺ č,.2018139125 ze dne 1.2.20'18
následovně:

Zastupitelstvo obce pověřuje:
zastupitele ing' Libora Stárka spolupĺacís pořizovatelem zprávy o uplatňování UP Dobřejovic a změny
r,.2 UP Dobřejovic jako ''určený zastupitel'' ve smyslu $47 odst. 1 a násl. ve spojení s $55 odst. 1.
stavebnĺho zákona. Tĺmto se ruŠípověřenĺ ,,urěeného zastupitele" p. lng. Jiřího Kappela.
Návrh usnesenĺ 2018140112'. Zastupitelstvo obce pověřuje p. lng' Libora Stárka jako zvoleného
''určeného zastupitele'', aby při výkonu spolupráce s pořizovatelem dle $50 odst.1 stavebního zákona
prosazoval platný výsledek Mĺstníhoreferenda konaného ve dnech 20.-21.íijna2017.Zastupitelstvo
pověřuje ,,určenéhozastupitele", aby informoval výkonného pořizovatele o vynětí z uyużiti pozemku
parc. č. 759 v k.ú. Dobřejovice v lokalitě Z2-7 z pořizované změny územního plánu č.2 obce
Dobřejovice.

Návrh usnesenĺ 2018140113: Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem na zpracování podrobného
dopravního průzkumu v obci Dobřejovice navrŽeným panem Janem Chvátalem a pověřuje
mĺstostarostu obce p. lng. P. Brotánka, aby ve spolupráci s navrhovatelem připravili přesné zadáni,
oslovili minimálně tři společnosti se Žádostí o vypracování cenové nabidky. Došlécenové nabídky
předloŽÍ zastupitelstvu obce na jednání zastupitelstva.
Návrh usneseni 2o18l40l14: Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem dodatku č.1 ke Smlouvě o
spolupráci veřejných zadavatelů ,,ll/101 DobĘovice - Herink, okruŽnĺ křiŽovatka'' v předloŽeném zněnĺ,
kteným se mění článek t. lV v bodě 1 a nově zní takto:
K veŠkerémujednánĺ vůčitřetĺm osobám a k činnostem souvisejĺcím se zadáním Veřejné zakázky
podle čl. ll. Bod 2 této smlouvy' nenĺ-lidále uvedeno jinak, jezaZučastněnézadavatele podle této
smlouvy oprávněn jednat na základě zmocněnĺ Zritastněných zadavatelů:
Středočeský kraj:
se sídlem: Zborovská 1 1' 'ĺ50 21 Praha 5 - Smíchov
lt: 70891095; DlČ: cz70891095
JehoŽ jménem jedná: MVDr. .losef Řinał, radnĺ pro oblast investic a veřejných zakázek
(dále jen,,zástupce ZÚČastněných zadavatelů")
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u. zÁvĚR
Zasedáni zastupitelstva obce ukončil předsedající v 21:27 hod
Přílohy zápisu:
Zpräva Finanönĺho výboru

Zápis byl vyhotoven dne 'ĺ 1'3.2018:

ověřovatelé: p Bc. Zbyněk Kudláček' .

dne:

Stárek'.'.,..

dne:

p. lng. Libor

Starosta:

p.Jan

KĘčí

ĺl\uĺíęr,Dł,ĺ;_; ĺl?.\.1płp

dne:

t0

č,. i.43

USNESENÍ

A2/20l7 -

Kraiskv sĺruĺlr' |)raz'c t<szllĺlcll r. scĺlátlr slĺržcĺri.rrrz pŕcclsccllĺvĺrti\ĺgľ'
'|itkv Zar.řcltlr'ć. ĺr s<ludcu
Stľáľrskéa i\[gľ. 'Ii>mášc Kĺrcouľka,l)lr.f)., r.e r.čci

na\_ľh()\'atclc: n
bvtcnr|
pr()ü
ĺlclpr'lľci:

5l

()1

obec Dobřciovice,
sc síĺllcrnNa Návsi 26,25l

31

()lgl

l)tlbŕcior'icc.

()

1

l)obře jĺx'icc,

ĺrár'rlru na r'ľslĺ>r'clrítrcplatnĺlsti ľĺlzlrodtrtttír, místnílrrľcfcľetrclu crbcc l)cllrŕcjĺlr.icckonanélro r-c
dncclr 20. a2l' ři|na 2()l7'
<l

talĺto:

I.
II.

Návrh se zamítá.
Zádný z účastníků
nemá pÍávo na náhradu nákladů

Íizeĺí.

ITI

I

n
i'
:t

I
t
I

ř

l l)obřejĺrvicc, a---zucastncnymr na frzent.

251

()

f)l Dobřciĺlľicc' neisou osobami

odůvodnění:

')

Navrlrovatcl sc nár'ĺlrcnr p<lclle { 9la ĺxlst. l písrrr. d) zákĺlrra č. l5()/2002 Sb., sĺ;uĺlnířácl spľĺĺr.Iri,r.ľ
zĺrěnípozclčišíchpředpisu (dálc icn ,,s' ř. S."), podanŕrn liľaiskcin'ru sĺluĺlttv l)razc dĺrc.jl. l0.2017,
dĺlnláhá tolrrr, ab1' s<lud prolrlásil za ncplatnel rozhodnutí přiiatć. v ľcfcrenclu ĺrbcc l)ĺlbřcjtlr.icc, ktcľć'
sc kclnalĺr ve ĺlncclr 20. ĺl2l. říjrra 20l7. Nar'rhor'atel ur'áclí, źc rcfcrenda cr otázcc,,S<lutrlasítc s tím,
abr' obcc l)obřejoľicc bczĺldkladrrč poĺlnikla r'cśkeľć'kr<lkl'\.sanlostatrrć. ptrsĺlbnĺlsti, alrt' ncnrĺllrlĺl
dtliít k r1'stavbč bctonártr1' l' katastrálĺrínr úzctrri tlbcc Dobi'ciĺlvicc?" (ĺlálc icn ,,ľcferendor-a <>tázka")
sc z celkor'ćlro počnr ĺ>sob oprál.ne1nŕch k lrlasĺtvńrrí ó89 účastniltl.ł75 ostrb. Platně oĺlevzĺlanýclr
lístku bylĺl 167, z nichž 372 hlasĺlvaltl pro odpor.ěd' ,,an{)" a 95 pľ<l <rdpor-čd' ,,nc"'
Naĺ'rlrol'atcl lranítá, že ľeferendtrnr bvlo rrylrlášcnĺl \'ľ()zP()ľtl se zákĺltlem. I)nc 2l . 9.20 l7 sc
kĺrnalĺricĺlnánĺzasrupitelsn'a ĺlclpůrcc.'l'ohoto iednání sc účastlrilĺrvcŕeinĺrst r- pĺlčtu5() _ ó0 osclb,
ktc,ľć' přišlv podpořit zasttlpitclc \ĺaľtinaSklcnářc. l)arl Sklcrrář rrar'ľhl zařadit tla
Pľogf'rrrr |ednání
llĺlcl s názr'cnr ,'\ĺístníľcfeľcndunr - bctonáľĺra Dobřejovicc". _|clrĺl rrĺĺr'rhbvl pŕiiat a boĺl lrľl
?.aŕ^zcn na progľam iako bod č. l2. \'rírnrci tołrtltĺlbĺldu pak palt Sklcll:ĺř lrar'rlrl, alrv zasrupitclsn-tr
usnesetlĺff} rozlroĺ]lĺrcl kĺlĺrátríľeŕęrcĺrdapĺlclltl \ 1'ĺ a !\ tl záktlna č.22l20().ĺSb., o místrrím
refeľcĺr<lr'r a ĺl změně nčktcľŕclrzákonti' r_c znčnípozclěiších přcdpisrr (dále icn ,'zák<lĺl t> místrrím

pokračor'ání

2

43^ ?12017

ľcŕi'rcnclu"). \'prubćhtt ľ()ŻPra\'\ () t(ullt() bĺltlu přítĺlĺrrn:ir'cřciĺ'lĺlstlrltlćela a trráżcla zasilr1litclc'
ktcří s k<lĺriĺlrínrrctcrcrrda ncsĺlr.rIllłsili.l)tltć trar.ľlrĺlvittcl (ktcr| ic člcIrenr zastuPitclSn_n .r.lp.,r."
^
ic}rĺl Irrĺstĺlstar()St()(l)r'r'sl.lr'il lrcsĺltllrlas se zĺrćĺrítnpolĺlžcnć.ĺltázkla stllr()Stźl iakĺlźt,,pl'ctĺscĺlaiící
lrar'ľIll sclrr-álit trsĺlcsenír'c zĺrč-ní,,7,astupitclstr'ĺl sĺlulrlirsís trsp.lí'átlárrírlr ľcfercrrda ĺl r.í'stavlrč'
llcttltlárrtl''", ktcrc1 bľlĺlpŕiiatĺl.l)álc staľ()sta ĺral'rlrl. abr'pr<lbč'hlĺiicclnárlíĺ, zlli.ĺlípĺllĺlżcĺri,'tltázkr',
ktcrć' llt' bľlĺlpřiiatclllć prĺl r'šcclrnt' člcĺr1,zasttrpitclsn'a, s tílr'l' žc ĺl kĺlrrĺiĺrí
rcfcľtncla ,, ĺÍslcclnc.
atiĺzcc b\' ZÍ]sttł)itclstr-ĺlhlasĺlr'łlĺllra sr'ćm clalśílniedllání. L'sĺtcsclrí \'t()lllt(' strlt'sltt r'śakpřijatĺl
nebt'lĺl. I)ĺltć' ĺrar'ľlrlpaĺl Sklcnář trsncscní, |ínlžl>1' zĺrsrupitclstĺ',l r'r'hlásitĺl rctcr",r.l,,r, ,l .]í.ĺ"
ul_cĺlcnć' ĺltázcc. 'l'cntĺr nár_ľlr r'šak ncllt'l pŕijat. t)řítomnń r'cře.jnclst a zastupitcl Sklcnář vśakr-ľl'iiuli
ĺlátlak na staľ()sttl ĺlllcc. alrr 1'lŕcs sĺ'ć'pr,ri".'ír.í'lrradr'ĺreclrirl () t()Íllt() nár]rhu lrlasĺrr-at,rp"ł.,rr-nr'i:"
pŕi tĺlmtcl clpakclr'anć'trr hlasclr'ání lrr'lt l ttsncsctrí sclrr'álcnĺl.
)

Nar-r}rĺlr'atcl ur'ádí, żc: r'eřciĺrĺlst přítĺ>trrlrá při jcclnání zastupitclstr'a ĺr r.cclctlá jcĺlrrír-lr zc zastupitcltr
sc clrĺlr.ala lrľullča br.la r'cľbĺilllč'agrcsir-ní, čínlžil.r.íicla ĺra člclrr. uasttlpitťlsn'a llátlak' ktcn' n:č'l za

ĺrásleclck ĺlpĺkor'anć'hlasĺlr'ání ĺ l rrár'ľlru ttsĺttlsctlí<l r'r'lrláścni ľe t_ctclrĺla'
1lŕi ktcrć.rr'rčikt.ří ze
ZastuPitclu znrčlrili sr'ui pur'ĺldtrírrńzclr a lrlasĺlľali r- sĺltrlatlu s přánín'r příttlrrrllć vcřcjtrĺlsri. 'l'clrtĺl
nátlak' po ktcľćm pĺlĺllcn'ľzclrí ĺrar'ľIrĺlĺ'atelc
náslccltriící clcn clva ćlcnĺlr]ć. zastupitclsrr-a ľezign<lr-ali
rra sr-uj maĺr<lát, ic r. ľĺlzptlľr"rs r.ýchtldiskľ
Pĺár'níhĺlstáttr a takć's ii íl9 ĺlclsĺ.4 iĺĺk,,ĺlač' l2ii/2(X)()
Sb., cl clbcíclr (ĺlllccnízÍíz.erlí),r'c zĺrčttíp<lzclč'išíclrpŕcdpistr (clálc
ien ,,ĺllrcclrí zi.ízcní")'kterÝ
zakaztlie irnpcratir'ní nraĺrdĺit./.llsttlPitcl ncrrí při rľkĺlĺrttsr'ćj tunkcc ĺ-áz'án žĺĺĺ-lní.nri
příkazl''
"pak i.
l' demolu'at-ickí'ch státeclr ĺlcpříptrstrrŕ. [''sĺlcselrío konáĺrírcfeľcnĺla llvl,,' p.,jlc pĺ".r.Édi.,'í
navrh<lvatcle pŕijattl nczák<lnnč' 'lb ic dtlr.odcm k rr.slor'ení neplatnĺ;sti ľ<lzlrĺ,dnuu i. ľcfercnclu
podlc r\ 58 ĺlclst' l písnr. a) zákĺllra o místnírnľefeĺcndu, trcbĺlt' tcx,, ľef.rcĺr<ltlnr Irct-nč'lĺr bí't r-tilrcc
rr'hlášeno.
+

žc znčrríľcfcrenclor'ci tltázkľ není ncutrální' ní-bržsugcstir.rrí. 1'ĺl jc clánĺl
zcltlrazněrrínt
sl<rva ,'nemo}rlo" iehcl prldtľ žeÁína ľakć. k,rnstn,kcí p.rl,rż",rć otázkt,' ktcrá
icdnak
}{ar_rlror'atcl dále narnítá,

namístĺlt<llrĺr, ab}' br'la fclrnrulĺlr'ánir ncutľálně (rlapř. ,,Soulrlirsíte *.-ľ*t"'lr,r,_, bct,rĺrárrr1,
v katastĺálnínr úzcmíl)ĺrbřciĺrr.icei"), ie fclrmulor'ána sugcsti.-nč., ćínržhlasrriicílrĺl zicr.lrtl vcclc
ke.

,,sprár'né" odpovědi ,,aÍ|o"..}ak r'lplí.r'á z rrrzsuclku Ncjr'r.śšíhĺl
spráĺ-nílrĺrs<ruĺltl zc đnel0. 12.20l2.
ć' i' ,\rs 2/2ol2 - 4_1, sugcstir'rrí otázka ic s ĺlhlc:clen. no 8 clĺist' 3 zákclna o místnínrľc[crcnclu sama
5i
ĺl sobě dtil'ĺrclenr nepŕípustnĺlstikĺ;náĺrímístníhclrcfcľcĺlclaa pĺlĺllcltázĺ;rtl Ilzrr-ľIlcrr'atele tzrké
ic'
clťrr'cldctn prĺl zľušenírclzlroĺlnrrtí ĺ, ncltn.
5

Nar'rlrĺlvatcl ľćžnarrrítzl, że ncbľlt'rrrrplĺrč'rrl'1rĺlcltnínkr'
'.i l() písn-r' a) _ d) zák<lĺrĺr ĺ> nrístlrítn
rcft'rcĺrclu. liĺlrrkĺćtnclna\'ľlr()vatcĺuváctí' žc souŕástí sdć.lcni,, k,,nállí r"f.iľ.,,.l^' ktcľć. llr.lĺl r-r.l.č'šctr<l
rra úřeclní clesce, nebr'l ĺldhad náklndĺ s tírn spclicnýclr. 'l'cĺrtĺlĺlĺllraclsc sicc .,bIcr.il .','
uyrcs"rrí
ć'2(ll1/31/l-ł pŕiiaľnr zasru;litclsn'ctn dtrc 21.9.2i)t7' aršak r'tlć.tn lrt.lĺl trr-cĺlcr1()
P()uZe ttl' źc
ĺrcllrador'anć nákladl' na konátrí rcĺcrcllcla činí20.0(X) Irč a źc rl. llr.rjĺ,u lrrazcĺl\. z rĺrzpĺlčtĺlr'ć'
kapitĺllľ,,ól llx \'<>lbt'", lt l'sĺlttr'islĺrsti s rĺlzhĺlclĺltltínrtakć. náklaclt: spojcnć' s ťlpľar'ĺlttznrćinľ č. 2'
Náklłclľ spclicĺlć s rcalizĺrcírĺlzh<lĺltrtlĽípřijatć'hĺl r' refcľcĺrĺltrbl.lv ĺxlhadtrtrtv rĺ,r-ĺlčż
nIr 2().(XX) Kć' a

to iako nák|adr' na úpľavupľár'č'pľobílrající
znlciĺl\' č. 2 úzcnrnilr.' plárru ĺlĺlptrľcc,pŕičcrrrżvc r.ztalrr'l
k tčmtĺlnákladrrnr nebvl ur'cdclr zpusob
úlrľaĺlr'.Nar'ľh,rvatcl n"p,rr-nźuic tcnttl ĺlcllracl

iciich
za
úplnŕ,,ĺlcbot'o{purci r'zniknou i ctalšínáklaclv. ()ĺlptirce tná t<ltiž uzar'řenĺlu smlĺrtlr'u ĺl spĺllupráci
sc sp<llcčlrĺrstíCeské šteľkĺlpískvsprll. s ľ. o' (ĺlále jen ,,inr'cstĺlľ"), ktcrá
ic ilrr-cst<lľcnl pieĺJmětnć
llctĺltrátttl' a ktcľá z r'č'tšíčĺĺsuhraclí ĺrĺíklach'spĺlicĺrć,sc znrč.tl<ll'l č' 2 úzcrnĺlílrĺlplánu,
itlž ic pľĺl
r'r1star'l_ru bc'tolráľnr' nezllt'rná. l)clkucl llv oclpuľcc r. cltrsletlku zár'aznć'hĺl r-r1slcdku
icŕcrcrrĺla,n.ri.,.r,
úzcmĺrílroplánu ncschr'áĺi]' ncsla l'r'.',b".,iákln.l,' na zpľacoúJ;r;;:i., ;;;.;.9().75() Iić sanra,
cclź r'śakr'oĺlłladurlĺíklacltrtrclrí ĺlllslržcnĺr.l)nlšíllákla.h, <lllci r-zrrik,-,,,,, ,í,r-,, žc r' dusletlku
zál'aznćhĺl ľí'slľdktlľcfcľcrrcla ĺrebtrclc mĺlci ĺl<lstát sr'ýlrr p.'.,,'inlr.r.t.nr t.vplÍvaiícítrrzc smlĺlur.\,
<,
spĺllrrprĺĺcis inr'cst<rrcrn. l)clktlcl ĺlclpuľccĺrcschr'álí ,,r'l'r'r., úzcmĺríhĺl
pl'ĺnii' Ĺu.ĺ" *t"r.lra bcttlnziľrrt.
zccla zmaŕetra. \' takor'ćnl příparli' buclc iĺll_cstrlľ pĺl ĺlĺlpuľcibczpĺlclrr]lrv r'r'máhar nálrrat1u škĺr.lľza
pĺlľuścní
snrlĺlttr't' a ušlízisk. přičcrnžn't<l částkr' sc tn<lhĺru
;,,,l-,i'b,'.'rt .' r,i.lu nliliĺllrlt kĺlrtltr (např.
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plállu prĺl itlĺ.csttlľztllczccIrĺtćlrĺl,
ieIr kurpní ccrla pozelllku, l-pŕípaclčncscl-rr'álcní zmčllr'úzcmnílrĺ'

ćinila 22.()()().fXX) Kč)' -l'vt<l skutcčnĺlsti takć ncisĺlu r'usncsctlí ĺlbsażeĺrr'.()llćanć' ĺlllcc rak při
hlasĺlĺ'áníncnrč'li ripllrć' ilrŕĺlľl't-tźlcc() tĺtnr, iakć' sktlľcčrrć'rlákIach' nltrže r-('slcclck lrlasĺ,r'áníĺrbci
zprtsĺllriľa iakí'tn zptrsĺlbe-m buclĺltl lrrazcĺr1'. I{clľllv tlbčaĺlcltYt() iĺlf()ľĺ]'rtlcclllć.li. rrcp,,chtllnć br'tĺl
m<lhlcl ĺlr'lil_nit rolcbĺríťrčasta takć r'í'slcclck hlasor'álrí. l)ĺlkucl llt' ĺlbćaĺlór'č'clčli'iak vr'sĺlkć. nlĺklaĺ'lv
ĺllrci ľcĺĺlĺrč'lrrĺlzí'
jel pľar-clčpĺlclĺllrĺrć,
žc bľ ľefcľcrrelunl lrcpĺlĺ1pĺlt'ili,aćkĺlli iiltak sc stlrl'llĺru
lletclrrárrrr' ĺrcs<lulrlasí.

ó

()ĺiprircc,7'a rrč'lrclż|edná starĺlsta
_|
1 r-c: sl'i.m r_v|áclřcllí zc cllrc 1. ll. "(ll7 ur.cdl' žc
s nirr'ľłrĺrr'atclcnrsĺlulrlasía s nĺĺr.rlrclrr,abl' b\,lĺl ľcfcľclrĺltltnpľĺllrlliścnĺl
za ncplatlrć, se zccla
ztĺltĺržĺiujc.i\ad ľátntlc tĺllrĺrpĺlcl<ltkl. žc z ĺlĺlur'<lcltrč.rlírctcľcĺrdaĺlbsztžcné}rtlr- trsncsctlí
ĺI{N)'l)obĺl'fĺll,i,t",k'łenll poĺlcp'ĺulaľe/l:.ľlł1ll,fill't,lnlllłl Jj1 ł pľ/ii )1))
,.\Ii.ĺfuľĺł'ŕjlj7r)N

oblilllli
však 1' ľ()Zpofll s tíln, źc re fcľcndutrr bľtĺlvľhllišcttĺlrĺlzlrĺlĺlÍrutínr
zzrstupitclsn.a
oĺlpuľcc pĺlcllc ii 8 <lĺlst. l písm. a) r_c spĺticrrís 1 14 zákona ĺl místnítrr rcŕcľcĺrcltl''Ż'ádná pcticc ani
rizr_a tldpuľci ĺlĺlsrrdĺlĺrľučenľ
ncbr-lr'. I{ námitcc navľh()l.atclc, žc skutcčrrć nákladľ r. cltrslcclku
zár-azĺrć'lrĺrrislcclku rcfercnda tlr<rhĺlu bÝt poclstatllč r'l'ššíkr'ttli lruttrĺrsd lrahratlir śkoĺltrzpťrstlbctlĺru
inl'csttrrclr'i. ĺlclpurcc doclár'á. žc ĺlĺlzástupce inr.cstĺ>ľa již <lbclržcl clĺrc
"6. l()' 2()l7 rí'zr.tl, ktcľĺĺ
<lbar'l' navľlrĺlr_atclc Pon'ľzuic. Nutnost
Porušit sml()u\'u o spĺlltrpráci bl' prcl ĺrclpurcc, ic}rož ročrrí
rĺ>zpĺlćctse polrl'bu|c ĺlktllo 14 miliclnti korutr, mělo fatální ckolronrickć náslc<lkľ.
I)oĺllvfollii."-

c<>ž' ic

7 Dnc

13. ll. 2|ů17 <>b<1rźcl soud rr'iáclřcní zastupitelsn.a ĺlĺJptlľce.Z.asrupitclstr.o uvedlo. žc sc na
sr_ém nrimc,řádném jednání dĺrc 9. 1l. 2017 zabŕ'r'alo ir'iáĺĺřcnínrstar()st\''
.|ana l(appela a přiialĺl

usnesení č' 20l]/36/(')3, iírnžrr'iáĺlřikl sr.ůi nesouhlas sr'lizidřenírn.,n.,,.,i.zc ĺlllc 7. l1' jolz
ur-edlo, žc rcspektuic lŤslcclck místnílrorcfcľcttda, sclulrlasí s níl-tr a tná zzl tĺl, žľiclrĺl vr.lrláścnía^
průl>č'lr br'l'ĺ' r'sĺ:uladu se zákonetn. 'I'ĺlto usnescní pocllc zastupitclsna Dředstar'tric jediné <rflciální
rr'iádřcní odptrrce, zatímco předchclzí r.r.iádření staroSt\. <ldpůľceje pĺruzc icho soukromŕm
naz()rclTl

I

Ze spľál'níhcl spisu sclud zjistil náslcduiící podstatnó sktttcčrlĺlsti'l)nc 2l. 9.2(|l7 se konalcl

34.

zascdání zasnlpitclsn'a odpurcc. Zastupitelstvo bvlo usnášcnísclroprrć' lrr-lĺl pŕítomlro r'šcclr 9 ichcl
ćlcnu (při pľĺrieđĺráváĺrí
bcldr'r č. l2 vž p()tlzc tł ćlenu) a nsi 5() - (l() občanu l)łllri.cior-ic. Náľrhenr
zastupitclc Nĺarrirra Sklcnářc br'l na Progfam zařazcn bcrd ,,Nĺĺstrlircfcľendunr _ bctĺrnáľtrir
Dobĺ'eior'icc" iako boĺl ć. l2 a pľogľarn bvl pclslćzc sclrr'álen' l)ŕi prĺliccllrávánĺ bĺlclu č. 12 bvlĺ->
lrlasĺrr'ánĺl ĺl usncscní ć.2017/3+/ l.ł r'c zněrrí,,Zusłľpi/ł,/sll,ĺl
obie Dĺlbńial,iłpoĺĺle$ 81 oĺĺĺ/'2 pisn. i)
l,,,',Pĺ!iuĺlÍtłus8oĺl.ĺ/.
lpisłl.ł)1ikołlłć']2/200.ł
iĺikom,'.ĺ28/2000'\'ĺl.,oob,'ĺtll(ohcłlĺ7í-;,euÍ).
,\'ll., o łlĺsĺnĺn
n'fłrunĺlľu ĺl 7lllěllě łékłt:ryth;ĺikoai:

2.

,\Iĺĺĺú
nfěrcndllłll se koułi ,ltł ťťl.;łlli1ľnĺoĺłłDobŕýĺll,iłe'

P ł ilule

n!

l

(.

c

:k'é rcp llb /i k7''

łli l)ollnful,iľ.

11 } ) oĺlfu

pmĺlill,łiń'ĺilp,utlntt ł//ąłjil),t'. 2 liicłullĺ/loplilla obie l)obĘo,;,7 pę

lt1l-l'i

20.00() Kć.
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'ĺ'ĺltĺluslrcscĺríĺrelrr'l<l sclrr'ĺilcnĺl(pľc-l

4, prtld 2, z.drźcll sc 2). l)ĺltć.zĺsttlpitclsrr,ĺlna trál'rlr
přcdscclajícílrĺl (staľ<lstr'ĺlclpr'lľcc)sclrr,álilĺl uSncscrlí č.2(}l7/34ll5 r'c zĺlčrri..7.lł.ĺ/apiłľ/.sÍlyl
.tłlľll/,l.;ĺ
't llĺl!'1il,ĺ/ /ńuol',illill ĺl lĺ-ĺllľ.ĺľłí
,'. 20ĺ7f )1 /ĺ1" (pr,' 5, pľĺlti.l' rrikdĺ, sc nczdľžcl).Náslc.<lrlč prĺlllć.lrlĺl
ĺlpak<lr'anć' lrlastlr'álrí () tlsr'rcscní č. 2()l7 /31/ 14 s tĺltr zIrrč.tlĺltt. žc sc stĺtľĺlstĺlr.i
ukllĺclá r'ľl'č'šcní
usncscní o kĺlnáníľcfcľcĺrĺla
nikĺlli cl<l 7 clĺlti, nt1lrrž ĺl<l2). z.ĺiŕí2017.ktcri'bľl<l přiiatĺl (pľo l' pr,lti
.i' rlikclĺl sc rrczdľžcl)'
1)

l)álc je sĺluc'zĺstísprĺir-ĺrílros1risu listirra' ktcrá bvla r.r.r.čšeĺrana úŕcrlrrídcscc ĺlĺl1luľcc'r. rláslcĺlujícínr
zrri'ní. ,.\ĺl 3ik/,lĺtt; n.ĺłlľ51l1i1,1.ilupiĺť/'|'/tł1 ĺĺnt:2 ĺ . 9. 20 ĺ 7 ł pĺlĺll, 81 ot/.ĺ/. ! pĺĺn.^i)
1ľ
$
?ik.ĺln,l ,.. ĺ 28 / 20()0
d o ł)/ł,tlłľľklľrýcllryikonlł:

2. :\lĺsĺaín|irndułl 'ł' kollri ta t/éĺłlli3'tni ołłtDobrcioľicľ'
Pĺ l ł !ł n e u !

ľ (. eskł repl b li k

r*.

sful'tłĺI3Í:'I'ON_ ĺlłN}'Dobł"ejoľiti", kĺenľpoibpłllłl ,-r/krrr, (lu.fenlulałl })-l d pcĺili
;pĺvlloryaépľ"ĺłľ.Äľj
)ł)) oh,unu I)otlĘol'ic."'l'ato listLra bľla na úřeclní clesce rr'r'ěśena dtle 22.9.20i7. ťla"i o tom;kdY

br'la z úřednídeskr' sňata. chvbí. Za odpurce
ie rra listurě pod"práll.|an Krejčí(nar'rlrovatel).
l{)

ll

.)

Sĺlučástíspisu ic dále listina ĺlbsahujícírÍsledkr' Illasor-áĺrí ľ nlísrtrílrrľcf_erelrdu, z. níżĺ:.1>lvĺ-,l,žc
pĺ>ćct opľár'nc.nr.clr osob činil ó98, úřední ĺlbálkv a lrlas<lr-ací lístkl' br.tr. vr'dánt, -ł[J3 ĺlsĺlbárn
175
ĺlbálek br'lĺr oder'zdáno. Platnr1clr hlastr bvlo celkcm 167,z tĺrlrĺlpĺ> clclpovć.cl'''atlĺr" 372 lístků,
^
prĺl
ĺxlpĺrvč<l'',nc"95 a lĺstktr s nc<rznačcnĺlu o<lpĺrr'č'ĺlí
bľlo 8.
Sĺltrčástíspisu ic ttkć sml<łt\'a () spĺllupľáci zc clĺrc 2().2.2()l7 uzar-i.cná mczi oĺlpurcem
a
inr'cstoľem, prxllc ieiíhožćI. 2.1 ie odpuľcc r. ránrci pľár'ĺlíchpřcĺlpisti a sr.riclr dĺrstupnŕclr
mĺlžnĺrstí
pĺ)r'inen spolupľactl\'at tlźl zapracor-ání zámĺ-lľtl Iłt^r'Ĺľbct,r,rinr,' .l,, úr"niníh,,plírritl ,lbcc
tak, abt'
clĺlšloke změnč f'urrkćnílro i-r,užitípozemktl p. e' is..l r.kaľastľáhrínr tizclrrí ii,rlrĺ"1,,'ł.";';;i;
ĺrrožnć'na něnr l'ybudor-ĺt bctclnáľntr, a tcltto zámćľ r' nraximĺtlĺrírnířc p<lclpĺlľĺlr-at.()ápurcc
1. táľĺ.
p<lr'ilrcn pĺxlpĺli'it zámč'r rístar'br' bctĺnánrt' r'c sprár'nícIl rízcrríclr. ti rĺll.' čl. 2.2,rclp.,ľcc
_a
žáclrrcru ĺ>ĺJp<lr'čcln<lst,pĺlĹud vislc,ilck
ŕízení.ur-cclcĺrŕchr- čl. ]. l . l ' a 2' 1 '2''"."*"
PrĹ)ccsu
btlclc
nc'pŕíznirr1 (např. z duľodu ncsplněrrí požaĺiavkúplatnÍch pľár'rtíclt přc<lprsu ći dĺltčcný'ch
orgánrl
státní sprár'ľ). t)ále jc s<lučástíspisu zápis z 32.
icjnání zasttlpitclsn-a ĺlclpĹrrce hc',narrćlr<i clnc 22. (l.
2lll7. z' |chtlž bĺlclu 5 sc ptlĺlńr'á, źc zastupitclstr'ĺl bcľc na r'č'ciclrnĺ.źc lláŕlaclr. spĺlicrrć' s l.íccpľacctni
ľkajícírnisc zĺrrč'rrt'-.č.2úzcrnníhĺlplánu buclĺltl přcnesent'lra Žadatelc
ti. lla illrcstĺ_lrn'
'n-**n,
Sclučásríspisu jc ĺJálc dĺlpis zc clllc lĺl. 10.2{)l7, ktcryr]l stĺlt()stir a mist()Staľosta
(rrar.ľlrĺlvatcl)
ĺlclptircc ĺlslĺlľilisp<rluĺlbćanr' r'rámci karnpanč pi'cd lrías,lr'áním. Kclncćlrč' sĺlučástí
správníh,>
ie
spisu r'11zr'a k plnclĺlísmlĺluv\'ĺlsprllupráci ,".l,'. 26' l0.2()l7 ĺlcl zástupcc i,rl,-.]sr,rra.
Iirajskŕ sĺlud v Prazc na úľodkĺlnstatuie' žc trĺĺr_ľlrbľl pĺlĺláĺrcrsĺrbĺluĺlpľár-lrčnĺrtl(i\ 5tt ĺlĺlst.
l
zĺikĺlrraĺl nrístrrítnľcfcľcnclu) a ic r.ćasĺrt1, nellĺlt'lrll
rr.hláši.ní
r.í'sleĺlku
P,rj'rr'r'dcsctidclrrlílhutč.,lĺl
(i\ 5l{ ĺldst. 2 tć'h<lž zákĺlrra). l)rĺltĺlžtl
lrlasĺlr'zĺĺrí
splliuic i ĺlalśí
zrĺkĺlturć,ĺlĺĺicżit<lsti,
s,rud iej
r'ccnč'přezkounrĺl r'intencích ustallor'ení i\ 91a a'iárl.l',
9_j
r.
ř'.
*. l)ĺlspč.lpřirĺlrrl k zár.ěľtl, źc lrĺir'ľlrllcrrí
i\
duľodnr1.

pcrkľacování
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\ar'ľlrĺlr'ĺrrclneipn'cnarnítá, źc usncscĺríč. 2()l7 /34/11, ktcnlm bt'lĺl rcferclrcĺrrnr r'l'lrláśctt<l' ĺtcnrtllĺl
lli't zasrupitclsľr'cnr r'ubec přijaĺl, t{> 7 ť<rlrrr cĺur,ĺlclu. źc bllnĺt člcnr'zasttrpitclsn'a beilrc:m icclnání
^
r'r'r'íicn llcpřípustni' rrátlak Zc sŁľan\'
l'cřcinĺlsti' r' ielrĺlźĺluslcclku zastupitclé sĺluhlasili s ĺrpaktlr'arrľtlr
hlasĺlr'áníln'

l-ł

Sĺlucl ncipn_e kĺrnstatuic, že lrar'ľlr<lr-atc:l nrľlrrč'c:lrĺĺpcpĺlicnr ilrrpcratir'lrí' ľcsP. r'ázaní'nranĺlát, ktcrŕ
vc skutcčlrĺlsti ĺ>značujcstar', kilľ ľcllenŕ ľcPľczcntatrt nrtlsí lrlasĺlĺ'arr- sĺlulaclu s vcltšiĺrĺlr-í.nr
stan<lr'iskenr strarr\'. za ktcrĺltr bl'l zr-ĺllcĺr,ncl;ĺl r-ĺlličlr'ktcí.íici ľĺllili.Hlasĺlvání\'ľ()zP()rtl s nínr ĺlcĺlí
mĺlžnć',rrclrcl ie sxtlkcj()noYálrĺl ztĺátclu nranĺlátu. 'l'akĺlr,ý tl'1l nlandártr ic skurcćrrč r- ĺlcmĺlkratickćrlr
státć ncpřípustní'. \' Ceské rcpulllicc jstlu manĺlárr'všccli
ŕrstar'níchčinitclu (rnczi rréžpatří
',rl"ní'ch
r'śiršímsnr\'slrr i ĺlbccrrízasttrpirclć) r'clllrć'. 'l'ĺl ĺlstattrčľvplír.ń
i z nar'ľlrĺlvatclctrl citĺtr'anéhĺl(l (l9
ĺ'lĺlst.'l <lbecnílrĺl l,řízęní,pĺdlc nčlrĺlžzastupircl ĺltlcc trcní pl:i r'l'kĺllrlr t'rratldátu r.ázárr žńcllrí'nli
příkazľ. 'l'ćtĺlzásaĺlě nicmciné nc<lclpĺlrttic, pĺlktrd občarlć. ĺlllce sr'ć r'<llcnć, zasrupitclc r'pnrbć'lru
r'ĺllcbníhĺrobĺJobíĺlslor-ujía sĺlč.lujíiinl sr.ć. triizoľ\', cllrar.\, it clĺ;p<>rućcní, rcsp. požaĺlar.kl,ĺlhlcclnč
p<lstĺriů.kteĺi' bv při r'1:koĺrtt sr'ćlr<l tnancláľu nrč.l zastupitcl zau|ímat a zpusobu, iakí.rn bľ mč.l
zasrupitel l- k<lnkĺétníchpŕrpadech hlasĺlr'at. l l_ tč'clrtĺ;situacíclr ĺ'šakzálcžízccla nzr kĺrrrkĺć'trrírrr
zasrupitcll, zcla r'určitćmpřípaĺlc1 názĺ;ľulrrr'oliču' ktcŕíici ĺ-'slovili' pŕisvěclčí.ncbcl zda sc ľ<rzlt<ldItc
iinak. Iłczprostřeclní přísrup občaĺrukc slim r'ĺllenŕnr zástupcum ic ĺra<>pak prirozcni'ľlr znakem
ĺlbćaĺrskć.spĺllečnosti.

l5

Stcjllč tak jc jcl|í klíčrrr-ĺrusoučásrír'cřejnĺ.lst jc,clnálrí ĺrbccĺrílrĺ)zastupitclsn-" ($ g_l oclst. '3 ĺlllcctrílro
z'ŕízcrl| a právtl občanu <lbce a iinÍch osolr na ttl, abt' jim r' jcho prulrtĺlru bľlĺluclčlencl slĺxĺl 16
[.\
odst. 2 písm. c) obccnrlro zŕiz'cru|. -|akým způsolrcm sc r'cřeinost r' pnlběhu icclrrání pľ<licr-uje,
ie pak
pocl kontrolou pře'dsedaiícího, ichclž úkolcnr ic dbát o to' abľ iednání zasnrpitclsn'a probíhalĺl
r_ souladu s jcdnacínr řádem' ktcľŕ musí rĺ'clat každá obcc (ii 96 cllrecĺrílrĺlzŕízcnr). Stlucl Sc
Pr()f()
seznámil s ic<lnacím ŕádem zastupitclstr'a ĺldpurcc zc ĺ]ne lĺt' l2' 2()l4' krcn ;c l.eřeinč. ĺl,lstuPĺrf tl,r
iĺrtcnretĺrr'ŕchstĺánkáclr oclpurcc (rłrr,-rv.clobľcic>r'ice.ctl7 saľtl()Sl)faYźr/z,rsnrpitclstr.o_clbce). l)oĺllc
ieh<l ćl' 7 odst. 1 a 2 řídíjednání zasrupitelsn_a stafosta, ktcn' dbá o tĺ>, ab\' mělo ptacoľní charakter
a r'écnv pniběh. P<lĺllc ćl. l l ncsmí rrikdĺl nršit pľubčl'ricĺlĺránízastupitelstr-a ĺrbce a rušitelc nružc
přeĺlsedaiícírr'kázat ze sálu' .|cstližc lrvla r,pľuibélru icdrrání zasrupitelsn-a ĺlnc 2t' 9.20l7 r'sále
příttlmrra r'cřcInost' kte,rá se skutcćnč r,erlrálnč ncr'lroclně až agľesiľĺtč.clomáhala tcllrtl, ab1.
zasrupitelé přiiali ustrescní' iímžĺ1.hlásí rnístníľefcľcndtlm ď'kaiící sc betĺlnáľkr,' lll'lo přcĺlnčrra
místć, 2!1' předsedaiící zicĺlrlal klicl a přípaĺlrlč.zc sálu rĺkázal osob1', ktcré br. pnrběh icclnáĺlí
tranrśclr'alt'. Pokucl vśakpředsccla|ící takclr'ć. ĺlpatřeníncpĺlvažĺrr'alza nezl>r-tttć', lrcnružc n'ľzcrrá
rrcr'lrĺlclná aľnrclsfćra pror'ázc|ící jcclnání zastupitęlsn'a b111 rrástcclĺrč. cIuvclclctn pľ<l pľĺllrlášcĺrí
refcrenĺla za ncplatnć.. Nánritka jc ĺrcclur-odná.

l(l

Sĺlucl dálc poztlĺrmcniĺr'á, žc potitik se nlusí vl'značĺrr'aturčit<>u ĺlclĺrhrĺlstí.
abv bľ| schopcn stát si za
sr_í'nr náztrrem i r' situaci' kĺiľ|c za t<l částír.eŕejĺrĺ-lsti'rcsp. sr-r1clr r,ĺlliću kľitiz<lr.án, Nĺrrsílrŕt
sclrcrpcn strést určitĺ-luveľbální kľitiku a nikĺlli ii r'nítrrat jakĺl nĺítlak'
icmuż pocllchne. Nayrlrĺlr'atcl
přitĺrn'r ncrr'rclí, žc bľ vľjácliení vcřcinrlsu mčla clrarakteľ bczpľár'lrć.ĺrhľužkvči dokĺlncc r'ľciírání,
nebczpcčĺrćhĺrľľhľ<lž<lvání
či r'l'lrrĺržor'áĺrís cílcm ptrsobit na ĺlľgánr'cřcinć. moci ći úřcĺlníosobu'
tedr' žc bv l' iciich ĺlr'rslcclku ncbylĺl možnć pĺlr'ažovat
1lľĺlicr'r,lile zasrupitcltr za sr.ĺllrĺlclnf. (.o sc
nćc nľzcnínavrhclr'atclc' žc pĺl icdĺrání zĺstupitclsn'a ĺlnc 2I .9.2ol7 ĺlr'a z ich<l ćlclrtr ľezigĺlĺlr-ĺrli
tra sr'Úi manĺl:ít'kĺxrstattljc sĺlucl, žc jc z irrtcľĺrctĺlr'Íclrsn'áĺrck oclpuľcc zjcr.trć., že k urćitŕrn
pcrsĺlnáhrím znrč'rránr clošlĺl(narrristĺ> zastupitclk1 ,\rrrrl' ľ\[aľcirrkclr'c a zastupitele Petra 'l'čśíka
ic
nt'ní člencnr zastupitelsn'a l.ilrĺrr Stáľck a zastupitclu ic lrt'rlí cclkcm tJ nalnísto pur'odních 9).
Z intcrnct<-lr-ŕclr süánck clĺlpr'rľcc
listiĺl, ktcľébľh'sĺltlclu pŕeĺllĺlžcnt,'
netnttźc sĺruĺlor-ěřit' zda
^^niz
se rak stalĺl pľár'čz clur'ĺrĺlur'zľušenéhcl
prubč'htl jeclnání zastlrpitclsna dĺrc 2l.9.zoli. Nicnéně i
kdvb1' tĺrInu tak sklrtcčlrčbl'lcl' stčžímužc tat() sktltečttrlst nrít r'li.r- tla
P()sotlzcní zákĺlĺrrlĺlsti
r'l'hlášcĺrírcfcrcncla.

l7

S,lucl pak ncpřisvč'dčil ani sĺluviscjícírránritcc, żc: ĺr ttap<lpn'ĺ1 rrepřiiatćrn usllcscní č.2()l7/34/14
ncrněIo bÍt hlasor'ánĺl tlpakcrr'anč'. _lakkoli ĺlcnítakĺrri P()sttlp standardní, pľĺrccslríposrupľ při
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sanrĺl pi'iiínrá..tcclĺracířáci r-śak
icclnlĺnĺzastlrpitclstr'a sc říclí |cĺlrracílnŕá<lcnr, lĺtcľí'zasnrpiľclstr'ĺl
z pĺlr'alrt' r-cci lrc:mužc pĺlkrr1r-at r'ścclrnr'prĺlcesnísitltacc, ktcľć. mĺlhĺltlĺ'pľullc'hu icĺlrlĺĺĺlí
llastĺlf.
l)akliźc l;t'lĺl <lpakĺlr'aĺrćlrlasĺlr'álríĺl rć'nrźc (rcsp. ĺl ĺ1ľĺllrllĺlttzľlrćntr cl<lplĺlč.nć.rrr) nár'ľhrr sclrr-álcnĺl
l'tsllcscĺlítnč.2ĺ)li/31/15 přijatí'm r'č'tŠilrĺltl
člclrrr zastupitclstl-a, ncjcĺlllá Sť () P()sttlP' ktcn br'bľl
\-r()zP()rtl sc zĺĺkĺrĺtctn
a mč'l llr tnít zir rráslcclclt trcPlatlr()st hlasĺlr'áĺlí.

lĺi 'l'clrtĺl zár-rir

sĺlue] činíipři zlrlrlĺlsti lrálczu Ĺlsrar'ĺrílrĺlsĺlttcltt zc

clĺlľ3. 1().2(l()2, slr. zl'l. l)l. t]S 05/l|2
(trvcŕcini'n p<lcl ć. 176/2o02 Sb.) ći zc clĺrc l9. 2' 2(X).1, l,I' Ĺ'S l2/o2, zc kterć sc r'viaĺiřují
k ĺlpakor'álrí hlasĺlr'ĺĺĺrí
r' l),lslatrcckć slrč'mĺrr'ĺrć'a zc ktcrvch plr'nc lnilrrĺt iiĺlć.źc ĺlpakrrr-:rtrć'
hlasĺlr'ánílzc r'zráhnĺlut tĺllikĺlk r-aciárn (ĺlnrľlum) pŕi r'lastnírn hlasĺx'acítnakru, tcch. k tcclrnicc
lrlasĺlr'árlí ncbĺl ziištčníiclr<l ľt'slcĺlku,nikĺlli však k nrcriru prĺlicclrrĺĺr'alrćlrĺlrrár'rlru. ()paktlr-alrć
lrlasĺlr'iiní tecl\' ncnrr-rżtl sltrtlžit k dĺlsažcĺríztrlč'trr_ ví'slcclku lrlasĺlr'ání.li ieiich rlclstralrć.ní tĺltiźslĺluŽí
iinŕ' rnechanisnrr' (sľor'' čl. -l7 ĺlclst.2, čl. _l7 ĺlĺlst.l a .} a ćl. 5ĺl <lclst' 2 ['star.ľ {'-l{). iciichž
pľostředrricn'írn sc Pĺlslanĺ',cká sĺlč'tnĺrvlrl(tĺl r'śnk1iž za zněĺlćnŕchprĺlccsllíclr pĺlclrlrínck) mtrŽc k
;iž dŕír'cjí schr'álenétnu nár'rlru zákĺltra r'ľátit a ĺl tlč'trr - r'sĺltlr-islĺlstis l_í'lrradanli Senánr ĺlcllĺls iehĺl
pĺrzlnć'lior'acílninár_ľhr' nebtl s rr'hraclami pľczidcĺrta ľcpulllikľ- zÍ]()\_u icclllat a opć.tn('m
lrlasĺlr_ánímĺl ĺriclr rĺlzlrĺlclnĺrut.\' ťakor'énrpřípaclel jclc r'šak ĺr prĺlccĺhrruzalráicĺrĺlu ńik,,li z
r'lasrnílr<l r<lzlr<l<lnud Poslaĺrcckó sncllnovn1', ale iclc, () P()stuP' ktcri ic pľ<tcesním
dtrslcĺ]kcrn ĺlcsĺlulrlasttiinćlrĺl účastrlíkazákĺrn<lĺJánréhĺlpľ<lccsLl s ĺllĺr'rlrcnrztiktltra t"Ĺ.
1ok lr'l
l)ĺlslancckĺlu stlěln()\-nou přiiat'

T9

Ĺ'r'ahr Ĺlsta._nílr,, sĺ>uclu r'r'chází z tclhtr, žc zák<lĺrĺtĺlárni'pľĺ'lccs \-ę Íázi. ĺ- níżic plćnu
l)oslaĺrcckć'sněmĺlr-n\'předlĺlžennávrh usnesctrí, iínržrná bí't s nrir'ľlrcnr zákĺrna hlasoľárrí \.},sitrr.c:Ir
souhlas iakcl s ce[iem ((\ 95 t>ĺlst..J zĺĺkĺlnač.90/1995 Sb.. ĺl jednacím řłĺclr'r l)oslarrcckć sĺrčlnĺlvnl),
ic iiź icn závčľcnrrozlrĺldĺlr'acíhĺlptĺrcesu. Je věcnotl i ćasĺrr.<ltr lrraĺricí,z.a níž.iiž rcvokacc
ttllrcltĺl usncscní a následně nor'é proieclrrání ĺráĺ'ľlruzákĺlna' jclrĺlžse rcľĺrkaccŃká, ncjs<lLr
příptrstnć'. a t<l takć' PÍ()ľ(}, žc v t()nrľo nĺisledně noĺ'émpľĺlic<lĺláníĺrár-rhu ptlsttzrlr-anćlro zákĺlnzt
nebľlľ splĺrěnr' podmínkľ řáclĺrélrcl lcgislativnílr() Proccsu' ľesl). tctlto procťs r' ťrstrrl.ĺríclrkautelách
sclrázel r'úbcc.

2(l

Llvedené závč'ľr'clo značrrćmíľľakccnnrií slĺlžitĺlstlegislatir-rríhĺt pr()ccstl a l-ŕznanr
Iclrĺl
jeclnoďir'Ích fází; pľĺlt<lpĺltć'. cĺl tri' trľl r-c třetím čtenízamítlrtrt rrár-ľh zákĺlĺra'nclzc ĺlbraľenr ĺlát
l'llas<lľar cr nál_rlru totožnćlro trbsalrtr, a ttl hĺrcĺlr'c třctínr čtení.Ncni však r'r'loučctlĺl'abv tĺrtĺržtrírrá'ĺ_ľlr zákona bľl v legislatir'ĺrínr
Pľ()ccsll (r'c r'šcch jeh<l ftĺzích)pľ<liccllráĺl zll()\'u ít zn()\-tt tl llěnr
bt'kl ptlslć'zc lrlas<lr-ánĺr. ĺ\[czi lcgislatir'ním Pľ()cesc1't1 ĺr lrl:rsĺlr'áním zasnrpitelsn'a ĺlllcc ic r.šĺrk
zásadĺrí ľĺtzdíl..|ednání ZzrstuPitclsn'a ic pnržnč'|ší,ncpřcclclriizí lnu žádĺrćjine1 fázc' ktcŃch bl' sc
tićastĺrilv i iiní aktćŕi. (.clá prĺlccclura sc tirkuckľ otnczuic icn ĺra z.lłŕaz.cnípříslušnćltĺlbođtilla
Program zasedárrí zastupitclsn-a ĺlllcc a na Satr"lottrć'lrlastlr'állí. l)rĺltĺltrriĺ sĺlutl z'.l Ĺ.-r, że tlpakĺll-alrć.
hlasc'r'liní zastupitclsn'a <rbcc. a tĺ> i zł účclcnrcl<rsažcnízmćn\' r-ýstcĺlktr lrlasclr'ĺiní.pĺípusnri.
ic.

2

-var'ľlrĺlr'atcl cĺálc rrarnítá' że ic pĺrložcrráotázka sugcstir'ĺrí'ĺ]cllĺlt'slĺ,r'ĺl,,nclnr'ržc" ic pĺlcltľżcn<ra
cclá <ltázka ic pĺlsťavcna tak, že <lpľár'nčnć'ĺlsollv ĺravĺĺclí
k ĺlclpĺlr'čdi,'atl()". jcż |e zrri.ním ĺltázkv
\'
t,rmtĺ,
ĺrhlceitl sĺlucl prirrráľnč] ĺxlkazuic lra rĺlzstrclck Ncir,r'šśíhil
Prczcnt()\'áĺra Iakĺl ,,sprár'Ilá".
sprár'nílrĺl sĺrucltl zc tltrc _]l. l().2()l2' ć. i. ,\rs 2/2()l2 - -ł3, r.nčnržNcjr'vššíspľár.ní soucl ĺrllccĺlč.
uvedl, že ..pi n;hoĺloniú o.fuĺło3lĺł,'lłoĺĺi
i1a/ł:llýt/l oĺ,iryk pod/c $ ll ndsl. l ;,ikanu ,,. 22/2001 '\'b., o łlil-ĺnĺłl

fĺlrlrrultlr-al pożadavkv, ktcľć nrusí ĺltiĺzkapĺ;lclžcnár'rrrístnítnľcŕ'cľclrclulrapltiĺlr'at: mrisí na ni lli't
nlĺržnĺrĺldpĺlr'čclč't
,,atlí)" nebĺl ,,l]e", rrlusí bí't icclĺlĺlzrračĺrĺ't,
nctrtrrĺržňu;ícíiini' ĺľklacl'nesmí bi't
n}źrt()tlcí, r'niďrlť' rcvp<>ĺĺlá, clcziĺrfĺlľľrrzrčĺrí,
sugcstiĺ-ní ncbĺl kapci,izní, ani rrekĺlIrkľć.tIlíči ĺlcurčiiá
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-łl citor'anélrcl rĺrzsudku). ()statrrč' iak pĺlĺl<lĘkáNcivl'šśísprĺĺr'nís,lucl,

.,[...| obiłlľlnĺ

oĺ,iyk'u lyylĺl pfinléŕt,lłjlluťilłi,llrcblednĺi ł ł1'lłĺuklitkyrckonf/ikzwilĺi"'Zclciší sĺlr.rĺln'lá 7^ t<r' žc Ntcl
zál.č'n'vt'slĺrr.cnćr'cl vztalru k pĺlsuzĺx'áníicdnĺ>značn<lsti otázkľ polrlžcnér- ľctcrcnĺ]tr lzc aplikĺlr'at i

při
')')

Ilĺ ldtr,

lccn í ic;í (nc) srrgcstir'

n<

Soud tctlr' pĺlsttzĺlr_alotázku:

ls

ri.

,,'\'oll/,/ł'rĺĺľ'ĺ

ĺĺll,łlĺł1'ĺlĺleľl)obńjoľiĺľltrylkLłĺtnĺ'paiłik/ĺlľe.tkeni kmky

ttllrĺl, žc pcrr'alrtr tlrńzkl' nclzc hĺlclnotit okcm prĺĺr'ní}ĺa,nŕllľžpĺ'lrlcĺlcnrbč'žrrćhĺlĺlbčana'kten
lrlas<lr'ání v tnístnímtcĺcrcrlĺlu učastrrí.

sc,

2l

Nieipn'e sc souĺl zabr1r'al nárnitkotl, žc ic cltázka sugcsti\-ní. Srrgcstlvní ic takĺlr'á otítzka, kteľá má za
mu pĺrdsĺlul'á uľćitou
cíl pusobit tra toho, icmuž ic pokládáĺra, uľčitlnrc{ojmcn"l a na zĺĺklaclč'tr.llrĺl
včci
bľla například ł>tázka
r'
otázkl
clané
odpor'č.ď.
l)říkladem
sugcstir,ní
bl
ncpřípustné
,,sprát'nou"
r'c znění ,'Sĺluhlasítcs tím. abl' \'ašc dčti v buĺlĺlucntldí'chalv zclľar'íśkĺxllir'r1praclr z llctĺ-lnárĺrt'
postar'cnć v katastrálĺrím úzcnríI)ĺlbŕeior.icc7"ľakovor.r ĺltázktrtl ĺlicmćně otázka položcná
v ľcfcrcndu ncní, ncbot' ta sc ĺ>pľĺivněnćrrsĺrbcl zjcr'ně nic sugcror'ĺt ĺrcsnaží..|etŕclla si ur'ědomit, žc
ćeština umĺlžrirrie pĺ>ložitstcintlu rrctrtrální cltázku ruultt'trri zpus<rbv. Pŕíklaclem m<llrĺlu být otázkľ
si čaj?" nebo ,,Ncdáte si čai?", z ĺriclrž- pí'cstožepcl <lbsahoľć stľánce jsĺlu shodné - pn'ní
',l)átc
zclánlir'ě inspiľuje k ĺxĺpclr'édi,,all()" a dľuhá k ĺldpovědi ,,Ílc". I pŕestĺlr'śakani icĺlnu z ur'edenŕch
na\'ťlr(x_atelcm prczcĺrtor'aná údajnć
otázck nelze p<lvažovat z.a srrgestivní. Ob<lobně pak ĺ.ľbízí
neutÍální otázka,,Souhlasíte s lýStaYbou bctclnáľnľ v katastľálnínr úzcmíl)ĺlbŕeior'ice?" k ĺldpor'čdi
,,ano", zatírnco otázka,,Nesouhlasítc s ĺýstavbcru llctonáfllv \'katasŁrálnírrr úzcnríl)ĺlbřeiĺlr'icc?" bľ
zasę naváclčla k odpĺlr'ědi ',ne". _|akkoli ted1' ľcfcrcĺrc]or.á ĺltázka ncĺrípĺllĺlźcrrapřísnčncutrálĺrě.
spĺávrrílrĺ.'
nelzc mít 7'^ tO, žc bv b1'la sugcsti\-ní' Vc sr'cltlc citĺlvanéIrcl prár'nilrcl názĺrru Neir'rśśího
možno
se pii
kc
kteľému
ncutľalita
ideálem'
žc
absolutní
spíšc
třeba
akceptovat,
souclu ic
ic
ie
fĺlrľrltllaciotázc:k približovat' ncž ie| ľeálnč docilit.

]"ĺ

_|dc_li

2)

Soucl uzar'íra, ž'c tutĺl otázku pĺlkláelĺiza s<lulaĺlĺr()tl sc zákĺrncm. ()tázka jc stručlrzi, přchlcclná a
icĺln<tzrračná, ĺrcstrzrźícísc rlpľávnčlrĺrtrclsobr'r znrást' Ĺ)tázka takć' rrcrrí ani sugcstir'ní ani kapciĺizrrí.
Námltka Ic ncduvoclná.

26

I)álc nal'rlrĺrvatcl \.Znáší ĺjr'č'námitk\' \'c \'ztahtr k přcclpĺlkládarlí'nr nĺĺklaclumrcfi'rcĺrĺla.l)odlc
navľlrtlvatclc ĺrc,níodhacl ĺláklnclú' iak llľlľr'1'lrclclllĺlccn\' \-ttstlcsęní č.20|7/34/1-t (20.000 Kč
rl.nalĺlžcní'clrĺra k<lnárrí rcfcľctrĺla a 2().()0() I(č na zlnětrtl územIrílr,rpláĺrrr), komplexní, ncllĺlt'
sfirloul'\' ĺl spĺlltrpľáci' zcim. v p<xlĺlbč'ĺrrihľadt'šktlclr'
\' nčnl ncisou zalrľĺtttt\'náslcclkl' pĺlľušení
inr_estĺrľclvi' Dálc nar'ľltĺlr'atel nanrírá. žc v listinč, ktcrá br,la dnc 23. 9. 2oI7 ľl.r'c\šcĺlana úřeclní

,,nc,molrlo" iehĺl pocltržením,ncicdná se cr faktĺlr, kter1 bĺ zvt'šor'al
stlgcstir'nost ĺrtrizkr'. nÝbrž ĺraopak přispíľá k ieií srozutnitclĺrosti. Otázka ic zdc ftrrt'nulclr,ána tak. žc
sc ie|í Podstaľa (tedy to, k čemu rnaií vést kĺok,v clbcc, l)obŕeiĺlr'icc, s rrimiž opľár'něná osoba
má tudíž
vv|adruic sr'ui souhlas či ncsouhlas) ĺraclrázíažnasamém jeiírn konci. L'veĺlcnć'zduľaznční
za cíl předeiít siruaci, kdv b1, Sc nepozofný čtcnář, aniž bľ otázku ĺluslcdně dočctl clĺl koncc, tnohl
clomnír'at, žc oĺlpovćĺlí',allo" vviaclřtrie svůi s<lulrlas s tím, ab\' trlrcc Dobřciĺrr'icc podnikla veškeré
kľclkľ, abľ molrlo ĺlojítkr{star'bč bctonáľnv. ()tázka je tedl' sľ<lzumitelná, ĺlprár'něnć osĺrlr\'
lrlirsĺrvat sc s ĺrím<lhlv pi'cdcm scznámit a ur'ńžit ĺl sl'ć'ĺldpor'čdi.

ĺl zvÝraznění slor-a

dcscc odpuľcc, ncní ĺldlrad náklaclo ur-eden r'übcc.

21

l)odle

r\ 1()

ĺlclst. l zákoĺra o nístníĺrrrctctcllĺlu platí' žc nár'ľlr pŕípľar'rlć'lrĺlr'Íb<rru tnusí ĺllrsalrovat

a) ĺlzĺračcní
ťlzcnrí' tra ĺrćnržsc k<lnání místnílro ľcfcľcrlda nar'ľlruic.

b) znćní <ltázkľ, p<lpřípaĺlčc>tázck. trar'ržcnć' k ľtlz}rclĺllltrtír' rnístrrftn rcfcľcrrcltl,
c) clclťlr,odĺrt]ní nár_

rlr

tl.

I
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cl) ĺrclllacl ĺráklaclu sprljcni'clr s pľĺrr'cclelrírnnrístlríh<lľcŕcľclrda:r rcalizĺrcí ľĺlzlrĺlclrrtrtípřijatć.lrĺl r.
nrístním ľcti'reĺtĺlua zptrsĺllr jcjich ťrhradl'z ľĺ>zpĺlčtttĺlbcc' pĺlpŕípaclć.staturĺĺľĺrílrĺr
nrčsľa'

:ri

l)ĺlcllc i'] l'ł zlikrlrra ĺl nrístllítrr ľcfl'rcĺlclullrtlžc zĺlsttt1ritelsn'ĺl ĺll;cc Ilclrĺl zasttlpitclstr.ĺl st:rturĺĺrníIrĺl
lrri'sta rĺ lzlrĺ lclĺlĺlutĺl kĺltrĺĺlrí
lrrístIrílrĺrrcfcrctrcla l)r()stOLl r'čršinĺluhlastl r'ścclrčlclrtl zasttrpitclsn,a
<>llcc ltebĺl zasnrpitclsľ\'a staťutárníIrĺlnrěsta. \'ttslrcscllí,l r'r'lrlĺíścrrí
tnístrrílrĺlrctcrcnda sc ur-cĺlĺltl
rlálcźitĺlsti ptlcllc ii ĺ() ĺlclst. l písrn. a) ĺžcl). \'ľlrlĺišcrrínl
tlrístlrílr., rctcrcnda l'ĺlllci sc ľĺrzttnrí
r'l'r-ć'ścĺrí
ltstlest-tlí ZasťuPitclSt.r'a ĺlllcc ĺl r'r'lrlĺišcttínrístlrílrĺ,reltc'ľclrtllr nlt úřcclní dcscc ĺllrccĺlílrĺl
tiřaclu pĺl dĺlbrr l5 clnu.

29

lr pn'ĺlíZ tť'cht(} lrlínritck clclkazuic zcle:išísĺltlcl lla ľĺlzstlclckNe:ir'yśśíIlĺl
sprár-níhĺ' sĺlLtĺluzc clnc
l7.3. 2()16' ć. i. .\rs 412ĺ)l5 - 45' r'nč'lrlžteĺltĺlsĺlttĺ]k ĺlcllraclu rráklaclr.r ur'crll, žc jakkĺlll ic
iĺrfilrtrracc ĺl rlákladeclr r-c slrrr'slr'l \ l() ĺlĺ]st.lpísllr. tl) zák,lrrlr.r nrístIrítn rcfcľctlclu irrfĺrrl.nací
klíćĺlr-ĺltl,ktcrá n'lużc r'poslcclku zr'rlĺtit ľĺrzlr<lchrutiĺlpriir'tlč'ĺrí'clrĺ,sĺlll,kterć pľár'č' sc zŕctclctrr
k r'ľsĺlkr1nr přcclpĺlkládaní'm rráklĺrĺlttm ľeÍ-cľetrtlltnrncpĺlclpĺlří,jcĺlĺrásc z pĺrr'alrr' l'č.ci a ĺlst:rtnči
z clikcc zákona o pĺlulrí'kr'alifikĺlľanr: ĺlcllraĺl(nikĺlli ĺl přcsnć. r'l'e'ísle:ĺrínáklaclu). .,\./ł, łlli poiaĺlolłil,

łko/no.;ľi." (sľov. citĺlr.anŕ rozsudek

NSS. boĺJ 7Q'

l(l

\'c sr-ětle citoľanólrcl pľár'ĺlíhclnĺĺz<rru Ncjr'l'ššíhosprár,nílro scrttĺltI rná zcleiśísĺ-luĺlza to, že usltesetrí
c.2017/34/1_l obsalrujc pirn'lč'řcnŕ ĺlĺllraĺlnákladu na kĺlĺráĺrírcĺcrcncla, jestliŽc p<lstilruje jak nákladv
spoienć s krlnáním rcfcrcĺrĺllr, tak s bezprostřeclrrími tluslc.clk1' přiiatéhĺlľozhcldnutí' ze|m.
foľmć
'"
potřcbľ přizpusobit znlěnu úzcnrnílrĺrplántr tak, abl' v katastrálnínr úzclníl)ĺlbi-ci<lvicc net-znikla
betonárna. (-ĺl sc ľćc clalších náklaclti n'rzcĺrŕch tlar'ľhĺlr'atclcnr, ph,ľtĺll'rcíclrz tĺrlro, že obec butle
lnlrsct zaplatit takć' částku. ktcľĺ.ltltlĺt zlTtclntl ŕlzcmrrílrc, plĺillrr |iž
illr'cstor, a ielrĺl rršlŕ zisk.
''i'Jal,ržil
ic ticba kotlstator'at, že vznik těclrt<l rráklaĺlu ic ncjisď' a zár'isciící nik<lli P()ttŻc ĺra r'ŕslc<lkrr lrlaśor.árrí
r' rętercnclu' nýbrž takć ĺla pŕistĺlrrpcrlíĺlalšíchskutcčnĺlsđ zcjnr. tla t()nl'
iak buclc inr-estĺrľna
rĺ>zlrĺltllttttíĺlbcc rcagĺx'at, zda tltĺl pĺlžaclar'kysnrelľcm k ĺlllci r'ltl;cc i'zncsc' zda pĺldrĺżalobu. zĺla
bLldc (zcim. s ĺ;lrlcĺ.Icmna tlstan()\-ení 2.2 stlrlĺrut,t,cl spĺ.,lupľáci) ľc ľi.ci úspč'ślltl
ĺrpĺlcl.7.clcjśísĺlud
pľĺlttrnctnzĺ 7Ä t(), źc bľ n'to náklaclľ n:ttsclt' nczbr,tllč' bí't trr_cclcrl\, \' ust1cscní e. :ilt 7 /31/11, rcsÍl.
žc br ic,iíclr abscĺlcc zĺpŕíćinilancplĺtnĺ;stľĺlzhĺlclnutír'ĺcfcľclldu. l)ľcl r.iplnĺlst sĺluĺldĺxlĺĺr.á,ic
t'ýzr'a k plnč'níuzar'řelrć' stnlĺluvt' ĺl spĺllupráci ĺlcl zástrrpcc iltr'cstĺlra aclľc..rr-alrá ĺlclprlrci'
1íž
ĺlclptrrcc sĺluĺittpŕccll<lžil' |c ĺlatĺlr_ĺĺtraaž dlrcm 26' l0.2()l7' tcclľ až pč't ĺlntl pĺ> k<lrrlitlí ľcťcrclrda.

)t

-|ak ĺlstatĺtč'pĺtclĺlľkálrjcjr'r'ššíspľár'rlí sĺlttcl r'cit<lvatlć'ľtr rrlzsr-rclkr'r, Irlłr'ĺrílrrsnr\'slcnr ii l() <lĺlst. l
písnl. ĺJ) zĺĺkĺlĺla
<l t'lrístnít:rrcťcľcĺrcllric <lĺllltlľiľilliciátĺlra rcfcrelrcln k t<lnru. allr r:cŕcirrč.tlčinil uľćitý
ľánrc.lr'í ĺrcllracl nríklac]tl, kteľr' sc 1'lĺltć lrrlrže stát icclnfulr z tć.nrat katrrpant' piccl hlasĺrr,árrím. l)ľĺlti

kĺlnkrć'tně tldhaĺ-lnurľtn náklaclunr sc tak lrlĺllrott zastánci iinć.h,l ,lái,,r., r-l'nrczlt a
Pľczctlt()\-at
l8. 1(). 2()17 starĺlsta a nrístĺlsraľ()staobcc. (oĺlpurce)
ĺlslĺx'ilir'cřcjtrĺlst a ktcrí' ic sĺlučlĺstí
spľár.nílr<l spisl'l, prĺĺr'č,lrľĺlzł;ar't,ššíclrrrlíklaclu r.clriilcĺlku
rcťcľerrcla sc stirlĺr klíčĺlĺ'ŕnr
tćmatcm karnpallč' l,zc- tak tlzal'řít, ż" l, ,,s'r,.'r"llí ttr.cclctrci náklacly s'tij
r'lastní ĺlclhaĺit'._|ak rr'plir-á z dĺr1listr' iínlždnc

ťrćcl splnilr'.

.i:

liĺlĺrcćĺlč't]ar'ľhĺ>r':rtcl
naníľá, źc <lclhacl náklaĺlu ncbvl zvcŕcilrć'rl ĺta úřcĺłĺlí
clcscc ĺlĺlptlrcc.Z S lł
r'ćtr třcrí zákĺlrra ĺl rnístním ľctcľcĺrtltlr'ľplŕr'á, žc r,t'irlĺĺšcĺrínr
nrĺstnílr<l ľcfirelrcla ĺ'ĺlbcisc rclzuĺtrí

pokračovánĺ
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r'r.r'č'šcníustresení zasrupitclsn-a ĺrbcc cl r-vlrlĺišclrlírnístlríhĺlrcŕ_crcnĺ-lana úředrlí clcscc-. Z l_rstill
předlĺlželrýclr s<luclu odpuľcenr vśakr'vpli'r'á' žc usncse ní ć. 2() 17 /34 / 14, 1ímžzastuPitclsn'()
ĺlclpurcc rĺlzłrĺlĺllĺl
ĺ'l kĺlnáĺrírcf'ctcncla, lrebt'lĺl Í}a úŕcclníclcscr'r-rr'ćšcnĺr iakĺl cclck' ĺrí'brž
z nczIrámólrrl ĺlůr,clduP()uzc zčásti. lr.ĺlnkrć'tĺlč
l>r'lr' nzr úřcĺlllĺdcscc l'vr'č'šcĺrr'|cn bĺlĺl1'l - -ł tĺllrĺltĺl
tlsÍlcseĺ'rí.l]ĺlcl 5 usncsctrí, ktcn <lbsalroval <ldhacl náklaĺlu. bĺlcl ó. ktcrľ ĺlbsahĺlr'lrlrŤši clcltnčĺrr'
pŕcĺlscclu a řa<lĺlr_ĺc}rčlcnťlr'ĺllcllrrícl'r kĺltrr-isí, a tlkládací ćást tlsĺlcscllílla tiředĺríclcscc r'r'r'čśerra
ncbr'la' l;ragnrcnt citĺlr'anćlrcl usĺlcscĺríbr'l lta úřcclrrí descc r't'r'i'śctr cllrc 22.9.2017. přičelnžz listilt
přccllĺlžcní'clrĺldptlľccm ncní zicr'ĺlć-, kclv br'l z úřcclĺríclcskt, sliat. Sĺlucl pľcrtĺl_ p<rktlcl iclc ĺ'
tlkan'ržik snčtílistinl' z ťrřcclní clcskv - rr'šcl z clcktľrlnickć úřcclníclcskr, pi'ístupĺrćrra iĺrtcrnctĺlr'ŕclr
stĺánkáclr ĺldpurcĺ-,,z rrížbľl fľagmcnt usĺlcsc,ĺlíZllsttlPitclstr'a stint dlrc tł. 1(). 2()17. Nrr <lkľai sĺltrcl
pĺlclrlľká. žc nepřchlć'ĺll, žc clsĺlbĺlu, ktcľá za <ldpttľcc na úřcclní tlcsku r't'r-č'sila P()l'lZť ćást uslrcscIrí
ć. 2()l7 /34/ 1-ĺ' ač mc:la sprár'nč'r'r'vi'sit t()t() trstlc]scní iakĺl cclek' llvl pľĺil'č'lravrlrĺlr':rtcl.

3_}

Sĺltrcl konstatu|c, že clĺlpurcc pocht'bil' icstližc ĺla ťrřcdrrí clcsku lrcr'r'r'csil cclć' ustlescní, ľesp' že nclll l

tínrtĺlzpllsobcm zr'cřcjnč'n ĺxllrlrci náklaclu s1lĺlicnŕch s kĺlnáltínl rcicrctrcla a s ľcalizací přiiĺtć'lrĺl
ľozlrĺlĺlnutí.\'ľhlášenĺrcfcrcĺrda tak br,lĺr zaÍ'ižcn<l r'ĺtclĺltt..|c l_šak tieba pĺls<luclit. zcla sc icclná o
r'aĺltl, která bv nrohla ľr'rítr'Iir' na ľĺlzlrtlclĺlutípr1iiatć r' re feľctlĺltr(r'í'slcdck ľcťcľerrĺla).Srnĺslem ćn'ř
zákonní'clr nálcžitrlstíuvcdcnŕch r, i\ 1() <lclst' 1 písr:r. a) až cl) zákĺlrra ĺl trrístnín,reŕercnclu' ktcľć
nrusí usnesení zastupitclsn a clbsalrt-rr'at a ktcrć' nrusí bŕt rt_vćśctrr' na úřcdní dcscc, jc pociar
opľár'něny;m osobám základní inĺclľmaceo koĺranémľefcľenc-lu. Nelze přchlćdnotlt, žc t\'tĺl
náležit<lsti ĺna|íruzrrou dülcžitĺlst: klíčĺlvćie |istč' sdč'lcĺrío t()m' r_ iakć' ćásti <lbce sc buclc rcferendunr
konat [r\ 10 <ldst. 1 písnr. a) zákĺlna ĺl místnínrrcfcľcndu| a tl iaké ĺ;tázcc sc bude lrlasĺlvat [\' l{) oclst.
1 písm. b) zákona o místnímtefeľcnclu|. Spolu s informací () t()nl' ĺ' iakć'm tcrműru sc rcfcrcnclunr
lrudc konat, isou pak ntĺl infornracc dostačujícík ttlmu, abr' si ĺlprár'nč.nć()sob\'mĺrlrh' z|istit clalśí
p<ldrĺrbnosti o tonrtĺr ľefeľendu a realizol-at sr'ć' pľár'ĺlv nč.nr lr|asoľat.

j-+ Náležitosti podle

i\ 10 oclst. l písrn. c) zákona cl nrísrtrítrl ľcfcľcnclu, tj. ĺrdul'ĺtdnćnírr:ir_rl'ru, a podlľ (i
odst. 1 písm. d) zákona o místním ľefc,rcnĺlu. ti. ĺldhaĺlnákladti' jsou ve vztahu kmožnosti
ĺlpráĺ'něnýclrosob 1g2liz111'x1 sr'á ptár'a zievnč nrćrrě dulcžitć'. _|ak ĺr.plír-áz iiž citovarrého rozstrclku
Ncirľśšilrosprávnílro soudu ze dnc 17.3.2016, č. i' Äľs 4/2015 - -ĺ5, nemusí bi't iejich ĺrbsahcm
pľccizní ana|ýza obicktir,nich skutećrrostí, alc iclc nrnolrcrn spíšcĺl subicktir'ní rľiádřcrrí tĺlho, kĺlcl
rcĺercrrcltlm irriciuic, přičemžpor.alrir a ľtrzsltlr tc]clrtĺl nálc'žitĺ;stísc btlclc odr'íict takć' od tcrhĺr, ĺlĺl
|akć mín' jsou oprár'rrěnó osĺlbl'o kauzc, o nížsc má ľcfcrcrrclunr kĺrĺrat,iiž infclnnovárrľ' Ĺ)ctailrrcliší
clcbata o smvslu rcfcľctrcla a ĺl ĺxlhador.ant1clr ĺláklaĺlcclrmá pak pclcllc Nejr.r'ššílrĺlspľĺír'nílr<rsĺxtĺlu
mísľclaž r' kampani přcd hlasĺx'ánínr. Smr.slcnr těclrtĺl náležitĺtstíje pr<ltĺl tolikcl zasaclit ľcfcrctrclurtr
dcl určitc1lro ľámcc, odhacln<>r.rt icho náklacly a záklaclĺrím zpusĺllrcnr r'vsr.č'tlit iclrtl clur'ĺlch', a t<r
zcjména kvĹrli tomu, alr\' sc nrolrla ľĺlzprĺruclitkĺlnkľćtnír'ci'ciĺrzĺtlebilta a zastál]ci |iní'ch ĺrázĺrrůsc
1()

nrĺ.llrli pľclti clur'oclĺrm konání rcfcľcncla a ĺlcllraclor,anŕnr nlĺklacltlnr ílfglltllcĺrtačĺrěr_r'nrczit.

3_5 .lĺlc-ti konkľćtncl o ĺldhacl náklaclu, ktcrÍ r' ĺ]anć r'ćci na úřcclní clcscc clrr'bćl' ĺiĺlspč'llrjc1wššísprár'ní
sĺlud k zár'č'ru, žc ani naprĺlstá abscltcc ĺldlrĺrclunákla<'irr \' usncscní, iímżzasrupitclsľr'ĺl ľĺrzhĺldlĺlĺl
kĺlnání místníhĺlrcfcrcnda' ĺlcllíza trrčinch <>kolností clur'ĺlclcm k r_r,slĺrr'cníneplatnĺlsti tĺlzlrĺrĺlnutí
v tcfcľcnclu' ncbĺlt' to přeĺlstar'uic toliko ftlrrnální porušcrrízákĺrtra ĺl nilstním rcfcľcĺrclu (sľor'. lrĺlcl
7l ľĺlzsudkuNcir'vššílr<rsprávního soudtt zc ĺlnc l7.3.2016' ć' 1. .\ľs 4/2015 - -ĺ5). 7ĺJcišisĺltlcl pak
rrelshlcdzrl clur'<rd se ĺlĺlt<llrĺltĺl závč'ru <lclkl<lllit. Skutcčĺr<rst,žc ĺ' čĺĺstitlst]csetlí r1.r'č'šcrrćIloĺlnc 22. 9'
2(}l7 ĺra úřędníĺlcscc oclprrľcc abscnnlic ĺlĺlhadnrĺklaĺlti'ĺreIrívaĺJĺlll,ktcrĺi bľ měla zĺ rráslccick
ncplatnrlst ľcrzl'rĺldtrutír'ľcfcľcrrdu. Llvcldcllć' platí tínr spíšc,źľsmr'sl ĺldlraĺlurláklacltl' rcsp,
finančníchnáslcclku rcFcrcnĺla pľĺr<lĺlpuľcc - tcclr' r<rzprorrclč'rlí r'eřeinó clelratr' o nicl'l _ l'l'l
v kampani pŕed hlasor'áním bezptlclr1'bl' i přcstĺl rnatcľiálnč' naplněn, iak vvplir'á naPř. z tcxttl
clĺlpistl, iírnžclĺlc l8. l0. 20 l7 starosta a tníst()Star()sta ĺlbce (nar'ľlrĺlr'ĺrrel)clsl<lr'ili r'cřcirrost, z nč.hĺlž
sc p..'dár-á .Jc |łralrlon. i ollt il1i'ĺĺłilynłłbľĺĺľ
ľit łłí/?.|ľ'iľinoľĺiiolý
fŕlv,łl} niliołl1,Kĺł k'a-1ĺĺunlćiłí20()

ptlkračování
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lluĺtĺ/,nuli/
;tł llĺikap połyłll'łĺ)

i(l

- f. '\'kkłĺil'llľbĺlĺltłľi/"NirnritkaIc z trr'cclctrí'clr rltrr.ĺlcltr lrcclul'ĺldrrá.
I{ĺlncčlrčk ptlzlrámce ĺlclpttľcc, żľ <lclur_ĺx]llč'rrílrál rlrtr trlr kĺlĺráĺrí
Irrístĺríhĺtľcfcrcntl'.r lrľłrt'l.,
r'sĺlullrĺlr_r sc sktltcčtrĺrstí,lrcllĺlt' żádná Pcticc a arri r'ŕzr'a ĺrcblla ĺlclptlľci nikdr'clĺlrtrc:cna' sĺrtltl pľĺ'
úplĺrĺlstpĺ tclĺ lrí'ká. ž'c usltcscĺrí{) r'1,lrlĺišcĺlí
ľcÍi.reĺrcla ic ĺldtir-ĺlclnč.lrĺlpřĺĺIlínrĺlllčalrttĺ ll;cc
ľt'iádŕcnÍnrprĺlstře clĺrictr'ínl pcticc (1ltl<llc usncsctlí č. :(} l ] /31/ l -ł br'l,l rrspĺ lřáelálrí rcfcrcrrcla
1]lj]'()N.

khrull poĺtľpsah*/kľłl(n'lill,łĺlułlJJł ,ł p,lliii }1)) ollł'lłllll I)obŕeflll,iľ."').

\Jicrrrť'nč''R,\\'Dollń'joli,v",
sktrtečlrĺlst, ż'e ž.átlĺlá Pcticc ĺrcl>l'la ĺlclpuľci dĺ>nrčcĺra,tlcztlallrc]rlá, żc zastu1_litcli' hlasuiící
prĺl pŕiictí ttsĺ'lescl'líĺl rr'lrl:ĺścníľcfcrcrrcla sc S t()tlt() irriciatir'<ltr ĺlllčatruĺrbcc. resp. s ttr_cdcni'nri
lisdnanri lrcnrtllrI scznánrit i Iinr1nl z1ltlsrlllctrr a źc pľár č ĺrĺizĺlľ\
ĺtlrćatrrl st<lií za rĺlzlrĺlclllutítr'l
zasrupitcltr l'rlasĺ lr- ur t p ro r-r-lr lášcni ľe fcrcncla.

3i

Zár'ěrenr sĺltrĺllrr-ár.lí' žc rĺlzl'rĺlcll llcz ĺraĺ'ízctrí
icclllání..|cclr'rak t:rkĺrr'Ý P()stttP přcclp<lklĺĺĺjái'] 9la ĺlĺ]st.
_1 s. ř. s.' icclnak př'i pĺlsuzĺlĺ'zĺlrí
r_č'ci r_ľclrlízclz lisrin pi'ccll.lžcnt1clr ĺxĺpurccnr.ktcľć' ptlr'aźĺrvalza
clĺlstiltcčlrí-pĺldklad pľ<r svć r<lzlrĺldtrutí.S<ltlcl Pr()t() rrĺ:Prĺlr-ccll dukaz listirranri Přcĺllĺlželr11nri
spolcčnč's nár'rl'rctn. \'č'tšiĺraz tč'clrtĺllistin ie sclr'rćástí sprár'níłlcl s1'lisu, ktcn nrč.l sĺltlcl k clrspĺlzici a
z.ichĺ>ž.ĺllrsahu r'r'clrázcl. Dĺĺlcnar.rlrĺlr'atel přeclložil kupní snllĺlurl'u zc dnc 2()' (l. 2()l7, iížirrr'cstor
kĺlupiJ pozetlrck prĺl rrstar'l>tr bc:t<ltlárĺl\', rĺrzhĺrcltrtrđl{ľaiskć'lr<l tiřaclu Střccl.lčcskéI'lĺlkľaic zc ĺ]lrc l.
9. 2()17, č. i' ()85l87/2()l7/liL'SK' SI). ztl. SZ_{)ł]51tł7 /2017 /KľSI{, iírnžllt'Iĺl ľĺlzhĺlclrruttl,żc
zánrčľBetĺrnárna Dĺlbřejĺlvicc ncnlá r'11znanrĺlŕ r'lir' lra žiľ<ltĺríprĺlstřcclí a lrebucle 1;ostlzĺlr-án pocllc:
zákĺrtra č. 1()0/200l Sb., cl posuzĺrvání r-lir'u na žir'ĺltníprrlstřcĺlí'a kclpii člállku z itrte-ľĺretĺlĺ'ć.
stľáĺrkr'
rr's'rr'.ceskatęlevizc.cz trri. ĺl přcclrrrčrĺrć'nrľcfcrcĺlcltr. -I'','tĺ> listirrr' r'šak rlcbľh' pro 1lĺlsrluzení r'ěci
rĺ'lĺ'r_nn rĺr í.

-itJ Na

záklaĺlc: slrtlľa ur'cclcrré argutncntacc sol'lcl ĺrár-rll rta n'slor-ení neplarnosti rĺłzlrĺldnutíĺ_ n_rísmíln
ręíęrerrdu zanrítl.
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) náklaĺlcclr řízcnírtlzlr<lĺ]l sĺrucl r. sĺlulaclrr s \ 93 tlclst. 4 s. ř. s., pc,dle rrěiž rrenlá
r'e r'č'ccch místĺrílrtlrefcľencla źáclný' z účastníkulra náhľadu rráklaclu řízení pľávcl.
(

r_

ŕízc-nítr crclrrancl

-ł() Sĺluĺltakć ľĺlzlrĺlĺllcl ĺlkrulru ĺls<ll> zŕrčastlrclĺl\1chna řízcní,ĺtclrĺ>t'pĺldánlnr zc dnc ló' l l' 2lillr1
uplatnil prá'r'a osobľ zúčastnč'nć'na řízení
kten' clotćcĺrísr.i'clr prár' ĺlclr'ĺlztrr.alĺld

skutcćnĺlsti, źe ie zasrupitclctrr clclptlrcc' a 1roclánínr zc ĺ-lIrc 19. 11. 20|7 fuoĺllc ĺlbsahu tcllrĺltĺr
nĺlrláĺriltak ućinili takć
rp

Il.

(r-šichni zastĺlttpclti

_+l

Ľu

'. ktcří dcltčenísvŕch pľár'

()o\:()z()\'all ()cl sxtttccĺl()su' zť is<ltl <lbčaĺrl_tldptrrcc._|nlcĺrĺx-aní
sc taki.k nál.ľlrtr vľ|ĺiclrilis tílrr' źc ici
(steině iak() stan()\'isk() star()sn' odpurce) z někĺrli}ĺacltlr'ĺrcltt nepodptlnljí.

l)ĺlcllc rl 3'ĺ ĺlĺlst.1 s. ř. s' isĺltl ĺlsĺlbatlrizťrćastrrění'trri lllr ŕízcĺrí
ĺlsobr' ktcľć'bt'|t'přílrro dĺltčcnt'r-c
sr-r1clr prár-cch a pĺlr'innosteclr r-l'cláĺrítrr ĺrapadclrćlrĺlľĺlzhĺlclĺrutí
trebĺl rírrl' žc ľĺlzhĺlclllutíncbr.lĺl
r'r_c]ánĺ>, a n', kteri' nlĺrlrĺrttbi't přínlĺlĺlĺltčctlt'
zrušctrírn
nclr<l r't'ĺlálrítrr pocllc nár'rhu r'vľĺlku
iclrĺl
rozlr<lĺlnutí soudtl. rrcjsotl-li lrčlrstníkľa r'ŕslor,nčĺlzrránrilr'' źc lltttltlu r'řízcr'rí prár'a ĺls<llr
ztićastnč.ní'clrna řízęníuplatňovat.

_t] lnstitut

ĺrs<lbl'zťrčastnčnć'na
ŕízcnísc p<lĺllc iudikatuľľ sice nc,rlllezuic ieĺr na ŕízcní<l žalĺlbcpľĺ-lti
rĺlzhĺldlrr'ttísprĺir'nílrtlĺlľgátru ((l (l5 násl. s. ř' s.) ĺr ř'ízcrrí ĺl žalĺllli'pľtltiĺrcčirrrrĺlstisprár'ĺrílrĺlĺlľglirltr
(li 79 násl. s. ř. s')' respektir'c pĺlčínaicl. 1' 2012 tć'i. rra řízcrríĺl zľtrścĺrí
()Pari'cní ĺlbccĺrć'pĺlr'alrľ
(ł,
l()lb oĺlst.4 s. ř. s.)' a ic rrlral<l.ĺqickr'uplatnitclní'tć'ż tra jiĺrri řízclrí.rrapř'íklacl nzr i'ízeni ttit ĺlchľantt
scnáttt Ncirvššíhĺl
1lřcd rrezák()l1l1í-ln zásalrctn (r, ti2 násl. s. ř. s' - k t.ltrtu r'iz usl-tcscltí ľĺlzśířcllćlrĺl
_
sprál-ĺríl'ro sĺ>uclu zc ĺlnc l8.9.2()12' ć.i 2.\s ił(l/2()l0 7ó' vt'ľĺlkIl' a bĺlelľ-16 a -ł7)' nicnréni.ttl

ll

pokračování
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ĺlclrľzttttlve r'ćcccl]
bcz clalšĺhoncztlźtmcĺlá, że sc tcĺ.ttĺlirrstitut uplatní takć r' ŕízcĺríĺl nárrzíclr tla
z<]ir ĺ'sĺlllaclĺlmálraiícísc
nrístlríl.r<lľctcrcncla. \' kažclćnl tl'ptl řízerrĺ ic t,ltiž třcba r'źĺll'z.l'áž.lt,
rĺdánínr rĺlzlr'lcltltltí
clĺltćeĺra
jc osrlbou, ktcľĺĺbl'bvla pŕínrĺl
pĺlstar.cĺrí<lsĺrb\'zúčastnćrrćrra ŕízĺ.rrí
sĺluclu (r'daĺrćr'čci případĺr('nr ri'r<lkcnr ĺl trcplatlx)sti ľ()zh(ldrrutí
ľĺlzlrĺrĺlnutí
i.,.'r.llc rráľrlru lłr.rkr,
pi_iiatć'lrĺl ĺ' místnímľe fcrclrĺlu).
zc ĺlrrc
l)ĺlktlcl iclc o skupiĺltt <lsĺlb clĺlrnáhajícíclrsc pĺlstar'ctlí ĺlsĺllrvzúčastne'llć'nĺřízerrí pĺ'clárrírn
()
ví'rĺlkcl'tl
()llčallć
přípaĺiĺrŕnr
lricnrćnč'
ĺlllcc
l9. l l . 2() l7, ta sc clĺlr.ĺllár-á ĺllrčĺlrsľrí ,itrcc'
'l'ítrrtĺl

ncistlu.
ncplatnĺlsti rozhĺrclĺrutípřijatć'h<t v místĺrímrcfcrctrdtr přítrrtl ĺl<ltćcĺrina sr-í'clr prĺĺr'cclr
na
saľrrĺlsprár'u).
prár'a
lrtlsitcl
,,Jp.,r."(tcĺ11,
|akožtĺr
,pĹir,,lr*- br- bczcspc,- Ĺ'l^ clĺltčcnl<lbcc
z/rr'aznć
rcterclrclr'r
icrl l)r()
!e
,...p"kti'" iclr<l ,n.t.rpit"lrtr',r. tlcbĺlt'ľtlzhĺlchrtttír'nrístĺríľrl
nikĺllir'prĺl
ĺnć'sta,
stafutárlrílrĺl
il
ĺlrgáĺrt'ĺllrcc
a
tnć'sta
stattrtĺtľttílrĺl
zn.rupit"lsnl,r,lllcc. zastupitclsrr'cl
(ii'l9 zák'lna "
,^..'.ĺnć'ĺlbčanr.,rbcc, ktcntrr z lrčlrĺlźaĺInćpřírnć. pclvinnĺlsti aĺri pľrir'a ĺrcplvn.llr
ĺ'lrce'
'l'i
n-r,,lr,,u bí't clĺltčcnipĺtuzc ĺrcpřím,l, zprĺlstřcdk<lr-anč iakĺl ctllćanć
nrístnínrrcfcľcir.Ju).
K ĺlĺlpadtrnr
'l'aktlr.ć. c]ĺltćcnívšak k tgn]u' obľ * nrĺllrli stáiĺlsĺllramizúčastrrěni'ľlrina řĺzcr'rí.rrt:stačí.
srlucl' pĺlcllc
['Sta\'ní
ti'ż
tlllšírrrć'r'l'slĺlr-il
nrístnílrĺlrcfcrcnda ĺta sĺrukrolrl,rpni..ní r-ztałrv sc tlstatlrč

'oĺ,iik,iľĺ,rcrcýleiĺl

olwiniłl
(ł7l.7łitnpik/'ĺ/l'll,l úł/'iĺłl

ĺlb,t,tl lllłći léĺafptvłťtll.łĆi
7trr, prĺiĺĺ,.kĺlutvpłl,;ľllĺłĺi
ĺłlĺh|e'
íłl,y.r/,,
ľ,
n,fłĺľnĺłn
,lrri1 ,r;!,,rri,llłĺl, iłlĺĺlnilll
$ -t9 |zákonĺr o nrístnínr rcfercnelu| ĺ&'éłĄíhnulm|

-r
j.nll 7ĺlllí1iłl1'/'''!'-ł'
pllłnly.rlrl,iln pnykĺll ,,, iiryrrĺ obie, |'..| ie lllĺno inlelpntorult ĺuk'' ol3lilp' nbtv
ł!!
zt1' III' t''S
sp'
9.2.2!ll2,
ze
dlrc
(nález
k
dilpoyci"
jiłl
tlápĺi
plzilulĺ
iĺzÍd
kĺľrł,
pn.łĺĺvtlky,
nti'yor obůlnli ĺeili
263
-ł_+

/w).

S tlbclobnou argumcntací Ne|r.1.ššíspľziĺ,rrísoucl

na ř{zení ncní
ĺrslĺrľil,žc ĺrsob.lu zúčastĺrč'Irĺltl

sĺluĺluze drre l3'
r-lastník p,-'r.nri.r, iclrĺlźsc nrístníľefcľenclum ttlká (usncscní Neivvššílrospľál'nílrĺl
sľědčitani
nemuźe
12' 20lź, či. .'\rs 5lŻ012-55, ć.2800/2013 Sb. NSS). T'akor'é Posta\'cní tcclr'
ĺlbćanúnrobcc.

.ł_i

na ŕízerrípak ncsvčdčíani ieĺlnotlil'ć'mu zasttlpiteli odpuľcc..|ak iiž bi'lo
Postavení <lsobv zúčastnčnć
r'řízcrrí
uveclcno, přím., clĺrtčenaic ptltlzc .rbcc iakc, nositclka prár".r ĺra sirrnĺrsprár'u, ktcľá ic
tcrr
tclrdl
poku<l
,
nĺizĺlr
svtii
Pľczcllt(x'at icĺl
r. pĺtsrar-eníĺldpúrcc.zorn,pĺt..lć. pak u sĺluclu tnĺrlrĺlu
t'e
ĺlbce
zzrstrtpitelsna
buclc sĺlučástíkcllcktir'rrí r-irlc cclćhĺl zasttrpitelsn,a. l)i{paclrrć sp<ln'uvnitŕ
rrelzc řcŠit cťst(')u
zptls<lbu, irrki-m bucle u soucltt lrá|errĺl ľ,lzĺrcrdĺrutípři1atć v tnístním rcfeľcndu.
slĺlrrżí
K
tĺlnru
iini' rrástroic
.,pl"t,i.r"ái'í pľ,rcesrríll() posta\'crrí r- řízerríjctlrrĺltlir'i'mi zasnlpitcli.
,,Lsażcnć.'. zák,rnč. č. 12tt/200() Sb.. ĺl ĺll>cícl'r (ĺllrccrrí zřízcn|.

rtlzhĺldl' žc ostlllt'r'\'jnrclt<lvlttrć r-c r-í'rĺiktrlIl' ĺrcisĺlttĺrs<lLrami

16

Z ul-edcni'clr
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scttrĺltl; usl1cscltí
Lislrcscrrí bucle clłlručctrĺlťrčirstníkuĺrrřízcní.Sĺrućastrc: jc r'\r'čšcrrĺlnł ůřednĺ clcscc
ĺrabí'r'ápľár-rlí nr<rci dlrcm rlr'ěśclrí(i\ 93 <lclst. 5 s' ř' s')'

Pr()t() stlttcl
zťrćastrrč'rrí'núna řĺzcrrí.
dr.rr-<lc{u

Poučcní:

ĺlnc iclrĺl dĺrrtrčt-ní'
I)ľĺrtitonrrrt<> ľtlzlrclĺiltutílzc pĺlclat kasačrrístížnĺlstľc llrĺltčclr'ĺrtr ncltrtt ĺlĺĺc
sícllcnr
Iiasaćrrí stížnĺlstsc poclár-á '" .l.'.r,, vt,hotoĺ-eníchu Ncir'l'šśílr.lspľár'ĺlíhĺlsĺltrellt' se
i\ĺĺlrar'skénánrćsú (,' lirrrĺl. () kasačĺrísdžrrĺlsrirĺlzlrĺxluici\ic|r'vššísprrir'ní sĺ'luĺl'
slrclcluic sc ĺlllcnr'
I.lrúta prĺ> pĺlclárríkasačnístížnostikclnčíuph.nutím ĺlne. ktcn sc sľí'mclznac:e'llínr
na s<lllĺ>tu, ncdt'li
lhLfv
clcn
pĺlslcclĺrí
Připatlĺrc-li
kt.rí urćil počátck llrutr- (clerr doľučcní,.,ri',,r.l,'.,t).
llrutl'k pĺ,cláĺrí
Z.rneškání
clcn'
,r"b,r.t.ńt"i. ic poslcdnň.l,'",.,-, lhtltľ rleiblížcnáslcclJiícípľacĺlr'ĺrí
nclzc prominĺluľ.
kasačnístíźĺrĺlsti

pokračování
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Kasačĺrístížn<rstlze podat Pouzc z dtiĺ-odůuvedenýclr r. l03 odst. l s. ř' s. a krrrmě obecnýclr
!i
náležitostí poclání musí obsahovat označcnírozhodnutí, prĺrti nč.nružsměřuje, l, jakérn ľ.'z.ah.,
a,
iakŕgh dĺlvodůjci stćž<rr'atel napadá, a úda| o tom' kdy p,i bvlo rĺrzlroclnutí doručcno.

\' ŕízcnío kasačnístížnclstimusí být stěžol,atel zastouPen aĺlr.ĺlkátcnr;tcl ncplatí, má_li stěžĺrvatel,
jelro zaměstnanec
člen, ktery za nč| jedná neto icj zasfupuje, ,1.rokošk.,lsképrár'nickj
11bo
r'zĺlčIání,které ie podle zvláštníclr zákonů vyžaclováno pro rľkon actr'okacie.
Souĺlní poplatek za kasaćní srížnost qbírá Nciqśšíspľávní soud. \'aľiabilní synrbol pľĺrzaplacení
soudního poplatku na účetNe|ryššíhospľár,ního ,.l'rđl',be získat na
ieho inteľner.rrrych stľánkách:

trrĺrv.nssĺrucl.cz.

Pralra 27. listopadu 2A17

Mgr. Jitka ZavÍelová,v. t.

předsedkyně senátu
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