Rok 2009
*Úvod
Vstoupili jsme do dalšího roku, který nám přinese opět něco nového,
překvapivého, očekávaného a neočekávaného.
Kronikářkou zůstávám jen s malou změnou, a to je příjmení, nyní se
jmenuji Šójová. 25. září letošního roku jsem se provdala za prap. ve
výslužbě Romana Šóju.
Členové letopisecké komise jsou stejní jako minulý rok.
*Obecní záležitosti
Obecní úřad Dobřejovice má kromě starostky dva zaměstnance a to úřednici a
pracovníka na úklid obce – oba na zkrácený úvazek. Aby bylo možné
zvládnout potřeby obce v oblasti úklidu a dalších činností, uzavřel na r. 2009
obecní úřad ještě dohody o pracovní činnosti a to s p.Buňatou na výsyp
odpadkových košů, s p. Buriánkem na čištění potoka na návsi, na vedení
kroniky s p. Třeskovou (Šójovou), na sekání křovinořezem a likvidace křoví s
p. Krejčím a p. Urbanem ml., který je také vedoucím JSDH, na úklid obecního
úřadu se sl. Kmochovou a na vedení obecní knihovny s p. Marcinkovou. O
zeleň v obci se i v roce 2009 starala místní firma p. Zápotocké a p. Petr
Křapáček. Na úklidu obce se v roce 2009 podílel také p. Jiří Richtr, který v
rámci obecně prospěšných prací odpracoval 350 hodin.
V roce 2009 na základě zákona 300/2008 Sb., o elektronické komunikaci,

který ukládá všem organizacím veřejné správy od 1.7.2009 povinnost
být schopen komunikovat s dalšími úřady elektronicky, také obecní úřad
Dobejovice otevřel „kontaktní místo CP“. Jedná se o zahájení realizace
strategie implementace eGOVERNMENTU v území. Jde o vytváření sítě
kontaktních míst, ze kterých lze komunikovat s úřady a dochází
k postupnému odbourávání „papírů“. Jedná se o velkou změnu v historii
veřejné zprávy. Změnu náročnou na přípravu a implementaci. Je nutné
zajistit kvalitní HW a SW, zajistit vzdělávání úředníků, kteří budou tyto
služby poskytovat. Do systému se povinně zapojují všechny obce. Do
31.3.2009 je vypsána výzva Operačního programu ze strukturálních
fondů EU, kdy si obce mohou požádat o dotaci na zařízení střediska
Czech POINTu z prostředků EU. Službu pro obce za úplatu nabízejí
různé společnosti. Doručeny byly nabídky:
AutoCont CZ a.s. – za vyřízení dotace dodání HW a SW požadují
15.000,-Kč bez DPH s tím, že počítače dodají po podpisu smlouvy.
Platba proběhne po získání dotace.

Galileo Corporation s.r.o. – vyřízení dotace zdarma, smlouva na
dodávku, montáž a spuštění cca 9.000,-Kč vč. DPH. Počítače dodají až
dostaneme dotaci, 5let záruka. Platba proběhne po získání dotace.
Conexe s.r.o. Praha 4 – nabízejí dodávku HW a SW dle specifikace bez
zpracování žádosti. HW 2 roky záruka.
Společnosti Sigmin, a.s. a další nabízejí zpracování žádosti za úplatu.
Celkové náklady u zařízení komplexního pracoviště Czech POINTu jsou
určeny na 93.927,-Kč, z toho 15% spoluúčast obce. Požadavky na HW a
SW vybavení pracoviště jsou přesně určeny. Byla schválena nabídka
společnosti Galileo Corporation s.r.o. Obec Dobřejovice zřídila kontaktní
místo CzechPOINTu (plnou verzi) a na její pořízení dostala zálohu na
dotaci ve výši 79.837,-Kč. V průběhu čerpání dotace došlo ke změně
pravidel MV ČR a cena pracoviště z původních 93.926,-Kč byla snížena
na 83.926,-Kč. Tím došlo ke snížení nároku na dotaci o 8.500,-Kč.
Vratka byla odvedena 7. 12. 2009. Pracoviště CP umožňuje poskytovat
občanům služby jako výpisy z katastru, trestního rejstříku, obchodního a
živnostenského rejstříku a další, za kterými museli dříve dojíždět až do
Prahy. Obdobné služby poskytuje zároveň pobočka České pošty, Na
Návsi 3.
Dne 11. 3. 2009 proběhlo pracovní jednání Policie ČR, obvodního
oddělení Čestlice a obcí spadajících pod místní působnost obvodního
oddělení Čestlice. Na tomto jednání byly všem přítomným zástupcům
obcí předány informace o stavu bezpečnosti a vývoji trestné činnosti, byli
představeni územně odpovědní policisté a náplně jejich činnosti a
informace o přípravě koordinačních dohod o spolupráci. Pro obec
Dobřejovice je příslušný inspektor praporčík Ladislav Job. Informace byla
také zveřejněna na www stránkách obce a na úřední desce OÚ. Ve
vývoji trestné činnosti sice v počtu zásahů v roce 2008 jsou Dobřejovice
na posledním místě, tedy na 4. místě, ale oproti roku 2004 do roku 2008
je nárůst 900%. V roce 2004 bylo 6 zásahů (z toho 1 vozidlo) – v roce
2008 bylo 54 zásahů (z toho 25 vozidel). Největší počty atak trestné
činnosti jsou na parkovišti u hospody Na hřišti, U zámku, Na Návsi a
v ulici Žitná. Zároveň byly předány „Závady na komunikacích v obci
Dobřejovice“. Jedná se o závady na hlavních komunikacích v obci.
Zpráva byla předána správci komunikací III. třídy a to Správě a údržbě
komunikací, cestmistrovství Říčany. Dle informace SÚS jsou dopravní
značky, které byly ve zprávě označeny jako vadné, objednány a budou
vyměněny, po opravě propadlé vozovky bude obnoven přechod pro
chodce v ulici Čestlická. Nejhorší výtluky budou opraveny. Obec musí
zajistit, aby dopravní značení nebylo překryto větvemi.

Každoročně probíhá očkování psů proti vzteklině. Očkování psů zajišťuje
obec Dobřejovice pro občany, kteří mají přihlášené psy na obci a platí
poplatky ze psů. Očkování psů je pro občany zdarma. Majitelé psů, kteří
ještě do 31. 5. 2009 neměli zaplacené poplatky, byli vyzváni ke splnění
poplatkové povinnosti. V případě, že neoznámí změny (ztrátu, úhyn),
bude postupováno v souladu se Zákonem č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků v platném znění.
Letošní rok se nesl v duch oslav 700 let od první písemné zmínky o obci
Dobřejovice. Zastupitelstvo obce určilo datum, kdy budou oslavy
700letého výročí vrcholit. Je to 19. 9. 2009. PhDr. Martinková předložila
návrh smlouvy na zhotovení bibliofilií. Organizační výbor předložil
program oslav. Průběh akce bude zajišťovat skupina pořadatelů, ve které
budou členové zastupitelstva obce, o. s. Vodník Dobřejovice, o. s.
Čtyřlístek Dobřejovice a Mysliveckého sdružení Dobřejovice. Pomáhat
jim bude dvoučlenná hlídka Policie ČR, k dispozici bude sanita se
zdravotníkem. Informace o oslavách byla zveřejněna v časopise Náš
region a občanům byly rozneseny pozvánky do schránek. Program 19. 9.
2009 oslava 700 let obce Dobřejovice.
Celodenní od 9 – 18hodin.
- Zámeček Dobřejovice – otevřené přízemní prostory včetně baru.
- Ukázky různých druhů vozidel – veteránů na ploše vedle zámku
- Jízda na ponících – plocha pod bytovkami.
Dopoledne:
8.30 hod. Staré Gardy – zadní hřiště
10.15 hod. Dorost Dobřejovice x Struhařov – zadní hřiště
12.30 hod. Ukázky výcviku psů Schuster Jiří – zadní hřiště
Hlavní program:
Moderátoři Přibyl Petr a Szalai Jiří
13.30- 13.45 Mažoretky
13.46- Zahájení
13.50-14.20 Dětský program, blok plný kouzel a soutěží
14.25-14.45 Fotbalový žonglér
14.50-15.30 Silácké vystoupení
15.35- 16.00 Imitátorský blok Petr Martiňák
16.15-17.15 ABBA Revival
17.30-20.30 Dechová hudba P. Zemana k poslechu i tanci
V průběhu programu iluzionistické vystoupení, rytířské vystoupení,
ukázka vystoupení cvičenek. Vystoupení kapely P. Zemana ukončí
ohňová šou cca 20min.
Závěr programu:

Míchačky betonu hrají opět k poslům i tanci.
Od 14.00 do 16:00 Facepaiting (malování na tvář – mimo hlavní podium)
Poděkování sponzorům: ALFA-OMEGA – nakladatelství Praha,
ALIMPEX FOOD, a.s. Praha, ALIMPEX MASO, s.r.o. Praha, BAGETY
STAP, s.r.o. Dobřejovice, MĚŘIČKA, s.r.o. Dobřejovice, OTTIMA, a.s.
Zámeček Dobřejovice, PHOENIX-ZEPPELIN, spol. s r.o. Modletice, PRO
TRANS PRAHA, s.r.o., SAČKO LADISLAV a SAČKOVÁ DANA,
Modletice, SCHUSTER JIŘÍ, Dobřejovice, ŠEDIVÝ, s.r.o. Dobřejovice,
VODNÍK DOBŘEJOVICE, o. s.
Vstupné na oslavu bylo dobrovolné, každý při vstupu obdržel poukázku
na odběr piva, kávy a gulášku. Byla grilovaná selátka, která občané také
mohli zdarma ochutnat. Taktéž si mohli zakoupit brožuru o vývoji
Dobřejovic. Počasí bylo letní a účast byla také v hojném počtu cca 700
návštěvníků děti nepočítajíc. Pro děti byly k dispozici balónky nafouknuté
heliem, takže se občas ozval i veliký pláč, když nějakému děcku ulétl. A
k tomu se váže i následující příspěvek, který si myslím vyvolá
v leckterém z nás hřejivé pocity. Na e-mail obce přišel milý dopis od paní
Annette Muth, Am Fenn 8, D-39579 Wittenmoor a to dne 23. 9. 2009.
Dobrý den!
Jmenuji se Annette Muth. – Promiňte prosím! Bohužel neumím česky,
proto dále píši německy.
Bydlím se svou rodinou na staré usedlosti v zemědělské krajině na
severu Saska-Anhaltska. (nachází se zde např. také město Tagermunde
nad Labem. Toto hezké město možná znáte, neboť zde měl určitý čas
rezidenci Váš Karel IV). Obracím se na Vás s hezkou zprávou.
V neděli 20. 9. 2009 jsem byla za krásného počasí na kole na projížďce
a cestou jsem našla malý balonek s potiskem: Dobřejovice 700 let.
Na internetu jsem se dozvěděla, že 19. 9. 2009 slavily Dobřejovice toto
výročí. Všechno nejlepší! Předpokládám, že ten balonek urazil zhruba
500 kilometrů během jednoho dne. Velice působivé. Není pěkné vědět,
jak rychle a jednoduše lze překonat takovou vzdálenost? Mnoho
pozdravů do krásných Čech do Dobřejovic a mějte se krásně!
Annette Muth. (překlad).
Jako každý rok tak i letos pořádala obec Dobřejovice setkání seniorů a
to netradičně v pátek 18. 12. 2009 v Zámečku Dobřejovice. Zahájení
bylo ve 14 hodin. Někteří se viděli po dlouhé době a tak si měli celou
dobu co povídat za doprovodu hudby pana Ladislava Bezoušky. Prostory
opětovně zapůjčila společnost OTTIMA, a.s., která zároveň zajistila i
možnost občerstvení a hlavně pomohla s obsluhou. Doufám, že se
všichni zúčastnění dobře bavili a mají na co vzpomínat.

*Hospodaření obce v roce 2009
Na rok 2009 schválilo zastupitelstvo obce přebytkový rozpočet s úsporou
8,447.612,- Kč. Prostředky jsou shromažďovány na dostavbu vodovodu a
kanalizace v obci. Prostředky budou získány také odprodejem nepotřebných
pozemků.
K 1. 1. 2009 dluží obec za vodohospodářské dílo 5.117.397,-Kč. Splátka za
rok 2009 ve výši 1.000.000,- Kč má proběhnout nejpozději do 30. 4. 2009.
Bylo navrženo a odsouhlaseno uhrazení splátky v měsíci únoru, aby došlo
k úspoře úroků.

Vyhláškou č. 20/2009 Sb., byla aktualizována příloha č. 1 k nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., kdy dochází k navýšení odměn členů zastupitelstva
obce v průměru o 5% proti předchozímu roku. Již v minulém roce se
zastupitelstvo obce usneslo, že nebude navyšovat odměny neuvolněným
členům zastupitelstva a toto nadále platí i pro letošní rok.
Ve dnech 24. 11. 2008 a 11. 5. 2009 proběhly revize hospodaření obce
Dobřejovice za rok 2008. Přezkoumání hospodaření provedl Krajský
úřad Středočeského kraje, Odbor finanční kontroly se závěrem: Při
přezkoumání hospodaření obce Dobřejovice za rok 2008 nebyly zjištěny
chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím
přezkoumání, které byly již napraveny.
Dne 7. 12. 2009 proběhlo na obci Dobřejovice dílčí přezkoumání
hospodaření obce Dobřejovice za rok 2009. Při dílčím přezkoumání
hospodaření byly zjištěny následující chyby a nedostatky a porušeny
dále uvedené předpisy: - Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, §1,
neboť odměna uvolněné starostky byla neoprávněně od 1. 1. 2009 do
30. 11. 2009 měsíčně krácena o 1.307,-Kč, §3 odst., neboť uvolněné
starostce nebyla za toto období zaokrouhlována odměna za výkon
funkce na celé desetikoruny nahoru.
- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, §14 odst. 2, neboť obec
nestanovila zřízené příspěvkové organizaci MŠ prokazatelným
způsobem závazné ukazatele rozpočtu bezprostředně po
provedení rozpisu obce.
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
§4, odst. 8, neboť: obec neúčtuje o předpisech mezd v daném

měsíci, ale až při skutečných odvodech, tj. až následující měsíc
(účtuje pouze ve čtvrtletí).

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2009
TEXTOVÁ ČÁST
- Základní identifikační údaje:
Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace – Mateřská škola Korálek
Dobřejovice, IČ 70996971.
Obec je zřizovatelem organizační složky obce:
 Obecní knihovny v Dobřejovicích, Na Návsi 3, Dobřejovice, ev. č.
0271/2002.
 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dobřejovice, kategorie JPO V
Obec Dobřejovice se 1. 3. 2007 stala plátcem DPH a to z důvodu pořízení
vodohospodářského díla v obci.
V roce 2009 byly uzavřeny Smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy je obec
Dobřejovice „povinným“ s:
 ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích obce parc. č. 573/1, 221/48, 232/5,
221/18 a 221/13 za jednorázovou úhradu 5.000,- Kč.
 ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku obce
p. č. 585/2 za jednorázovou
úhradu 500,- Kč.
 ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích obce p. č. 254/3, 582/6 a 586/2 za
jednorázovou úhradu 500,- Kč.
 ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku obce
p. č. 582/1 za jednorázovou
úhradu 500,- Kč.
 PPD, a.s. na pozemku obce parc. č.588 za jednorázovou úhradu 100,- Kč.
 PPD, a.s. na pozemcích obce parc. č. 71/7, 252/8, 252/12, 252/14, 252/15
a 586/2 za jednorázovou úhradu 19.190,- Kč.
Věcná břemena byla již zapsána do KN a úhrady byly obci zaslány.
V rámci připravované výstavby vodovodu a kanalizace byla uzavřena Smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kde je obec Dobřejovice
„budoucí oprávněný“ se Středočeským krajem, vlastníkem komunikací III. třídy
na 38.140,- Kč. Částka byla uhrazena.

Obec neručila majetkem za závazky třetích osob.
Majetek obce není zatížen zástavním právem.
Zveřejňované údaje z finančních a účetních výkazů.
a) plnění rozpočtu

přílohou s podrobným rozpisem
– uváděn je jak schválený rozpočet, tak i rozpočet po rozpočtových
změnách,

vyúčtování dotací

vyúčtování příspěvků
b) základní údaje ROZVAHY:




majetek
pohledávky
závazky

3. Přezkoumání hospodaření za rok 2009.
Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2009 bylo provedeno
kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje dne 7. 12. 2009 .

Odborem

4. Výkaz zisků a ztrát – obec nemá hospodářskou činnost – výkaz nesestavuje.

ad 2a) PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2009
PO ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v Kč – schválený rozpočet v tis. Kč, rozp.změny a
skutečnost v Kč
Rozpočet
Název položky
schv. po změnách Skutečnost % ke
změně
Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti
1,000
966.705,00
966.705,59 100,00
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
700
352.240,00
352.240,45 100,00
Daň z příjmu fyz. osob z kapit.výnosů
65
88.090,00
88.090,92 100,00
Daň z příjmu práv. Osob
1,600 1.011.572,00 1,011.572,29 100,00
Daň z příjmu práv. osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ZPF
Poplatek ze psů

100
1,600
30

424.410,00

424.410,00

100,00

2,353.813,00 2,353.813,33 100,00
1.962,00
1.962,00 100,00
29.000,00
29.028,00 100,10

Poplatek za užívání veř.prostranství
Poplatek z ubyt.kapacity
Poplatek za provozovaný VHP
Odvod z výnosu z provozování loterii
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční přij.dotace ze SR
Neinvestiční přijaté dotace VOLBY
Neinv.dotace od krajů – CP
Dotace o jiných obcí na MŠ

10
10
40
15
40
600
51,7
0
0

46.580,00
21.844,00
40.000,00
15.000,00
75.800,00
581.969,00
53.600,00
11.953,00
71.337,00

46.580,00
21.844,00
40.000,00
15.568,00
75.800,00
581.969,64
53.600,00
11.953,00
71.337,00

0

12.670,00

12.670,80

100,00
100,00
100,00
103,79
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,01

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daně a poplatky celkem
5,861,7 6,158.545,00 6.159.145,02 100,01
Příjmy z pronájmu– vodovod
Přijaté příspěvky na vodov.příp.
Celkem

0
100
100

Příjmy z poskytování služeb-kanalizace

2,242,8
900

Příjmy z pronájmu ost. nem. - ČOV
Přijaté přísp. na investice
Celkem

250.000,00
100.000,00
350.000,00

100
3,242,8

Příjmy z poplatků za půjčování knih

250.000,00
100.000,00
350.000,00

100,00
100,00
100,00

600.000,00

600.000,00

100,00

350.000,00

350.000,00

100,00

100.000,00 102.804,81 102,80
1,050 .000,00 1,052.804,81 100,27
310,00

310,00

100,00

Příjmy z pronáj.ostat. nemov.- obchod, VO

108,2

120.200,00

120.200,00

100,00

Příjmy z úhrad za popelnice
včetně ECO-KOMu za třídění

380

521.330,00

521.330,48

100,00

Příjmy z poskyt služeb a výrob.
Příjmy z prodeje zboží

2

13.024,00
4.025,00

13.024,74 100,01
4.025,00 100,00

Příjmy z pronájmu pozemků
Přijaté neinvestiční dary
Ostatní příjmy z vl.činnosti - VB
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté náhrady od fyz.osob

6

15.250,00
57.100,00
25.790,00
56.673,00
25.228,00

15.250,00 100,00
57.100,00 100,00
25.790,00 100,00
56.673,00 100,00
25.228,00 100,00

Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z úroků z účtů
Celkem

Příjmy celkem

6,000
7,363.200,00 7,363.200,00
50
260.763,56
260.763,56
6,058
7,821.046,00 7,821.047,30
15,750,7 16,021.431,00 16,024,847,61

100,00
100,00
100,01
100,02

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
změny

v Kč – schválený rozpočet v tis. Kč, rozp.
Rozpočet

Název položky
Silnice a místní komunikace:
Nákup ostat.služeb
Opravy a udržování komunikací
Pohonné hmoty a maziva
Budovy, haly, stavby-proj.ZP

50
50
5
50

138.731,00
163.840,00
350,00
35.565,00

138.730,50
163.838,00
348,00
35.565,00

Výdaje na doprav. Obslužnost
Celkem

120
275

140.040,00
478.526,00

140.037,79
478.519,29

schv.

rozp.zm.

skutečnost

% k RZ
100,00
100,00
99,43
100,00
100,00
99,99

Pojištění ČOV
9,5
9.500,00
Nákup ostatních služeb
0
8.000,00
Opravy a udržování ČOV+vodovodu 250
100.541,00
Nákup hl.řadů V+K
2,093.721,00
Výstavba nových řadů V+K-PD
390.000,00
Splátka ČOV
1,000 1,000.000,00
Celkem
1,259,5 3,601.762,00

9.400,00
7.735,00
100.533,20
2,093.666,00
390.000,00
1,000.000,00
3,601.334,20

Neinvest. příspěvek na provoz MŠ 350
Celkem
350

387.000,00
387.000,00

387.000,00
387.000,00

100,00
100,00

Neinv. náklady na zákl. Školy
Celkem

502.500,00
502.500,00

502.458,00
502.458,00

99,99
99,99

300
300

Knihovna:
Ostatní os.výdaje
Pojištění sociál.,zdravotní
Nájemné
Nákup ostatních služeb
Celkem

12
0
13
1
26

12.000,00
349,00
11.000,00
3.120,00
26.469,00

12.000,00
349,00
10.500,76
3.112,80
25.962,56

Ostatní záležitosti kultury-kronika
Nákup zboží – brožura 700 let
Nákup materiálu
Nákup ostatních služeb – 700 let
setkání seniorů

4,7
0
0
300
17

7.788,00
10.700,00
5.741,00
311.442,00
8.600,00

7.788,00
10.700,00
5.741,00
311.442,00
7.697,00

85
0

85.000,00
1.300,00
40.000,00

FK DOBŘEJOVICE
Údržba dět.hřiště
Příspěvek Vodník, o.s.

0

Celkem

85

126.300,00

85.000,00
1.300,00
40.000,00
126.300,00

98,95
96,69
99,99
99,99
100,00
100,00
99,98

100,00
100,00
95,46
99,77
98,09
100,00
100,00
100,00
100,00
89,50
100,00
100,00
100,00
100,00

Veřejné osvětlení celkem

300

364.890,00

364.185,00

99,81

Územní plánování celkem

200

409.000,00

408.740,00

99,94

Sběr a svoz nebezpeč. odpadů
Sběr a svoz kom. odpadů
Celkem

14
700
714

15.000,00
724.000,00
739.000,00

14.820,00
723.551,00
738.371,00

Péče o vzhled obce a veř.zeleň celkem 920

354.057,00

353.304,30

Příspěvky občanům celkem

50.000,00

50.000,00

Civilní a požární ochrana obyv.

50
5,8

4.800,00

Náklady a výdaje na činnost zastupit.

712

Platby daní a poplatku - DPH

50

Náklady na volby do EP

0

98,80
99,94
99,91
99,79
100,00

4.788,00

99,75

842.500,00 842.260,00

99,73

-91.690,00
12.079,00

-91.689,46

100,00

12.079,00

100,00

Činnost místní správy

1,594

1,617.392,00

1,614.820,15

99,84

Úroky placené za ČOV
Bankovní poplatky

140

230.486,00
8.300,00

230.486,00
8.280,00

100,00
99,76

7,303

10,022.642,00

Čerpání rozpočtu celkem :

10,013.566,04

99,91

Rozdíl
mezi příjmy a výdaji ve výši + 6,011.281,57 Kč
je převáděn k rezervě z
předchozích let, kde se soustřeďují prostředky na stavbu vodovodu a kanalizace v obci.
Proti schválenému rozpočtu došlo k výraznějším rozdílům v příjmové části v oblasti příjmu
z prodeje pozemků ve výši + 1,363 tis. Kč. Příjem z daní byl oproti plánovanému rozpočtu
nižší pouze o necelá 4 %, kdy důvodem nižšího rozpočtu se zde projevila opatrnost při
sestavování rozpočtu s ohledem na vývoj ekonomiky. K největšímu výpadku došlo u daní z
příjmu osob samostatně výdělečně činných a daní z příjmu právnických osob, což z většiny
bylo vykompenzováno vyšším příjmem z DPH.
Vzhledem k posunu kolaudace rodinných domů v Čestlické ulici nebyla naplněna položka
příjmů za podíl na nákladech společnosti Dobřejovice Invest, s.r.o. a to o 1,642 tis. Kč.
Tento příjem je přesunut do roku 2010.
Proti schválenému rozpočtu došlo k významnému rozdílu ve výdajové části v oblasti pořízení
vodohospodářského díla v Čestlické ulici, kdy k úhradě, tj. zvýšení výdajů došlo vlivem
pozdější kolaudace a tím přesunu odkoupení sítí z roku 2008 do roku 2009 Také náklady na
zpracování územního plánu se přesunuly z r. 2008.

Vyúčtování přijatých dotací a darů za rok 2009:
Dotace nepodléhající vyúčtování na chod OÚ a MŠ
Dotace z KÚ na volby do EP
Dotace na Czech Point
Příspěvek od obce za dítě v MŠ

53.600,- Kč
11.953,- Kč
71.337,- Kč
12.670,80 Kč

Finanční dary přijaté

57.100,- Kč

Dárci: Lapka – Santech, Praha 12.000,-Kč
M.P.M. A Družstvo
11.800,-Kč
Optreal, s.r.o. Praha
7.500,-Kč
Renix, a.s. Praha
7.500,-Kč
Jiří Křapáček, Průhonice 3.000,-Kč
fyzické osoby
15.300,-Kč
Kromě finančních darů byly poskytnuty výrobky společností ALIMPEX
FOOD a.s. v ceně 2.782,34Kč na oslavy 700 let obce.
Příspěvky placené v roce 2009:
Příspěvek na dopravní obslužnost
140.040,- Kč
Příspěvky na děti navštěvující ZŠ v jiných obcí
502.500,Kč
Příspěvek na provoz Mateřské školy
387.000,Kč
Příspěvek TJ Dobřejovice
85.000,Kč
Příspěvek o.s.Vodník-převod fin.prostř.
40.000,Kč
V roce 2008 provedlo o. s. Vodník Dobřejovice výlov plevelných ryb a
protože nemělo založený účet, byly peníze deponovány na účet obce
Dobřejovice. Po odpočtu všech nákladů, které obec vynaložila na nájem
rybníka Skalník, rozbory bahna ze Spodního rybníka zůstalo ještě cca
40.000,-Kč, o které o. s. Vodník požádala převést jako příspěvek obce
na jeho činnost.
ad 2b) Údaje z rozvahy: v Kč
text
stav k 1. 1. 2009
majetek obce
52,865.651,09
zásoby
3.195,98
zboží na skladě
0
pohledávky
171.126,00
účty cizích prostředků
202.515,50
(Optreal-sítě)
běžný účet
14,110.094,76
krátkodobé závazky
309.712,48
dlouhodobé závazky
5,117.397,00
(nákup vodohospodářského díla v r. 2007)
Vyvěšeno:

11. 03. 2010

stav k 31. 12. 2009
61,622.158,13
0
11.778,64
92.110,00
0
20,121.376,33
160.966,98
4,117.397,00

Sejmuto:

12. 04. 2010

*Hospodářský život - myslím, že by se mohlo sloučit s
hospodařením, stejně jsem tam toho plno převedla a nerozumím
rozdílu hospodářský život a hospodaření obce, protože obec nemá
hospodářskou činnost.
Ceny za vyvážení a likvidaci komunálního odpadu platné pro rok 2009
110l a 120l vyvážení týdně roční platba 2.035,-Kč
110l a 120l vyvážení čtrnáctidenně roční platba 1.345,-Kč
240l
vyvážení týdně roční platba 3.280,-Kč
240l
vyvážení čtrnáctidenně roční platba 1.700,-Kč
Zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2009 ceny za jednu nádobu pro
trvale hlášené občany ve výši:
110l a 120l vyvážení týdně roční platba 1.400,-Kč
110l a 120l vyvážení čtrnáctidenně roční platba 700,-Kč
240l
vyvážení týdně roční platba 2.700,-Kč
240l
vyvážení čtrnáctidenně roční platba 1.100,-Kč
Platby byly pro trvale hlášené občany dotované.

*Výstavba obce, doprava, spoje
V lednu byly představeny dvě varianty projektu zpracovaného Ing.
Fiedlerem na úpravu Na Návsi pro zklidnění dopravy. Varianta A
upravuje šíři komunikace Na Návsi ostrůvkem s přechodem pro chodce
a doplněním chodníků. Varianta B řeší náves komplexně kruhovým
objezdem. Variantu B však s ohledem na finanční prostředky nemůžeme
realizovat. Z varianty A bude vybrán zpomalovací stavební prvek,
zužující hlavní komunikaci. Součástí projektu by měl být zpomalovací
práh v Čestlické ulici, kontrolní radary na příjezdu v ul. Košumberk a
Jesenická, výrazné plošné označení přechodů pro chodce u zastávek
autobusů. Zpomalovací práh v ulici Čestlická je situován do části za ulici
Příčnou, kde se navrhuje budování vodovodu a kanalizace. Tyto
zpomalovací prahy na silnicích III. třídy jsou povolovány velmi zřídka,
pouze v místech škol. Důvodem jsou vyšší exhalace a otřesy ovlivňující
okolní domy. Takže realizace závisí na schválení SÚS Kutná Hora a DI
Policie ČR.
Na počátku roku byla podána žádost o územní rozhodnutí na II. a III.
etapu vodovodu a kanalizace (Kaštanová I, U Zámku, Nad Hliníkem,

Jesenická, Kaštanová II, Skalická, U Křížku-zde bude i plyn, U Kapličky
I., U Kapličky II., Březová, Polní, Příčná, Čestlická II., Slepá, Košumberk
). Územní rozhodnutí nabylo právní moci 15. 6. 2009 a stavební
povolení 23.12.2009.
V jarních měsících byla z části opravena ulice Čestlická, která je na
několika místech propadlá po budování vodovodu a kanalizace. Během
zimy ještě může dojít k sesednutí podkladu. Zároveň byly dokončeny
opravy již dohodnuté tj. vyspravení ulice Polní recyklátem. Další opravy
by měly být provedeny v roce 2010 po sesednutí podkladu.
Společnost AGRO Jesenice, a.s. požádala pro rok 2009 o výjimku ze
zákazu vjezdu vozidel s okamžitou hmotností vyšší než 6t z důvodu
zajištění hospodaření na pozemcích v obci. Jedná se celkem o 15
vozidel. Zastupitelstvo obce souhlasí s udělením žádané výjimky pro
výše uvedenou společnost. Taktéž byla udělena výjimka pro fekální vozy
firmy Čelikovský.
Do obce mají povolen vjezd nad 6 t pouze autobusy, společnost na
odvoz odpadu – A.S.A., firmy zajišťující odvoz fekálií a zemědělskou
činnost. Pro stavebníky jsou vždy určovány trasy, aby nedocházelo k
devastaci komunikací. Přesto často do obce vjíždějí kamiony i nákladní
auta, jejichž řidiči jsou chybně vedeni navigací, pletou si místo určení s
poštou nebo zneužívají nepřítomnosti policie. Značky je absolutně
nezajímají.
V průběhu roku 2009 a následně i 2010 má rozhodující vliv na časy
autobusů výstavba rychlostního okruhu kolem Prahy. Dalším, možná
významějším vlivem je trvající hospodářská krize, kdy všechny obce
šetří prostředky (z pohledu Dobřejovic je nejvýznamější postoj Městě
Říčany) a není možné naplnit všechny představy a potřeby obyvatel.
Na základě žádosti obcí Dobřejovice, Modletice a Popovičky došlo ke
změně v jízdním řádu linky 363 u dvou ranních spojů a to posunutím o
10 a 15 minut dříve. Obec Dobřejovice dále požadovala zkrácení
dlouhého intervalu v ranní dopravě u linky 428 mezi 6:18 a 9:18. Linka
428 ve směru z Jesenice, vyjíždějící odtamtud v 7:04 bude zajíždět do
obce Dobřejovice s otočkou Na Návsi. Za tuto otočku zaplatí obec
měsíčně cca 1.300,-Kč. Na základě žádosti cestujících byl nadále
zpracován návrh na posun ranního spoje linky 428 z Jesenice z 9:05 na
7:49. Ke konci roku se termíny autobusů 328 a 363 ustálily na
půlhodinových intervalech. Problematická je stále linka 428, která se
stále časově posunuje s ohledem na výluky nutné pro postupující
stavbu SOKP.

Obec se rozhodla zapojit do výzvy FROM – Fond rozvoje obcí a měst.
Podala žádost o dotaci na přístavbu Mateřské školy. Žádost splnila
formální náležitosti, nebyla však vybrána.
Na základě smluv mezi investory v lokalitě U Křížku ( Optreal, s.r.o.
Praha a Renix, a.s. Praha) a obcí Dobřejovice došlo k odprodeji obci
pozemků pod komunikacemi I. etapy o výměře 4.983 m2 za 10,-Kč/1m2.
A následně k převodu inženýrských sítí a komunikace (vodovod,
jednotná kanalizace, kabelové veřejné osvětlení, místní obslužná
komunikace III. tř.)v celkové ceně 10.000,-Kč.
V souladu s podmínkami územního rozhodnutí ze dne 19. 8. 2009 bylo
zahájeno předávání nové komunikace V Porostlým včetně sítí. V první
fázi proběhlo předání veřejného osvětlení. Následovat by mělo předání
komunikace a dešťové kanalizace. Vodovod a splašková kanalizace jsou
již v majetku obce. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o bezúplatném
převodu veřejného osvětlení mezi společností RINTEX, s.r.o. a obcí
Dobřejovice na obec Dobřejovice.
V roce 2009 došlo k rozdělení provozování linek autobusů podle
zájmových oblastí mezi Veolia Transport Praha s.r.o. a Dopravní podnik
hl. m. Prahy a.s. namísto původně jednoho, což byla Veolia Transport
Praha, s.r.o. Linku 363 provozuje Dopravní podnik a linky 328 a 428
Veolia Transport Praha.
Obec Průhonice pokračuje v záměru budování cyklostezek. V části
vedoucí kolem Průhonického parku, bude cyklostezka navazovat na k. ú.
Dobřejovice a pokračovat po hrázi Spodního rybníka po nezpevněné
komunikaci. Pro potřeby realizace obec Dobřejovice vydala souhlas se
stavbou. Dle sdělení starostky obce Průhonice by k realizaci akce
„Průhonicemi na kole i pěšky“, která by pokračovala přes obec
Dobřejovice, mělo dojít v příštím roce, tj. 2010 a to v závislosti na získání
dotace. Část cyklostezky v délce cca 120m bude vedena po katastru
obce Dobřejovice. Tato část by měla být převedena do správy obce
Dobřejovice (péče o nově vysazenou zeleň cyklostezky). Svěření do
správy a způsob zajištění zprávy bude smluvně dořešen. Za účelem
úpravy spolupráce na projektu „Průhonicemi na kole i pěšky“, který obec
Průhonice připravuje, byla uzavřena „Smlouva o partnerství“ mezi obcí
Dobřejovice a Průhonice. V rámci smlouvy se obec Průhonice zavazuje
k vybudování cyklostezky s pomocí prostředků Rop NUTIS II Střední
Čechy, oblast podpory 2. 2., výzva č. 38 do 15. 12. 2009. Obec
Dobřejovice v rámci spolupráce souhlasí s vybudováním cyklostezek

částečně v katastru Dobřejovice, i na pozemku obce. Zavazuje se ke
spolupráci na propagaci projektu formou umístění článku o projektu na
webových stránkách obce. V provozní fázi projektu se zavazuje udržovat
trasu cyklostezky na k. ú. Dobřejovice v rozsahu projektové
dokumentace na své vlastní náklady. Smlouva se uzavírá na dobu
realizace a udržitelnosti projektu „Průhonicemi na kole i pěšky“, která činí
5 let od ukončení realizace projektu. Forma udržování trasy cyklostezky
bude konkretizována při zahájení provozu cyklostezky.
Územní plán:
Zastupitelstvo obce pokračovalo v roce 2009 v přípravě nového územního
plánu Dobřejovice v souladu se zákonem 183/2006 Sb. - zákon o územním
plánování a stavební zákon.

* Životní prostředí.
Myslivecké sdružení Dobřejovice a Vodník Dobřejovice, o. s. pořádaly ve
spolupráci s obcí Dobřejovice tradiční úklid obce dne 28. 3. 2009.
Vedoucím akce byl opět tradičně Luboš Kudláček. Sraz byl v 8:30 před
obchodem. Byly objednány 2 kontejnery, které byly přistaveny u hřiště.
Odvoz odpadu v pytlích ze silnic byl zajištěn traktory i automobily.
Občané byli informováni letáčky do poštovních schránek, informací na
úřední desce i na www stránkách. Sešlo se více jak 30 účastníků úklidu,
kterým děkujeme a věříme, že v příštím roce bude účast ještě
v hojnějším počtu.
Dne 11. 4. 2009 byly objednány 2 kontejnery 9 m3 na likvidaci
velkoobjemového odpadu. Informace byla občanům předána vývěskou
na úřední desce, na www stránkách i letáčky do schránek. Kontrolu při
předávání odpadu zajišťoval obecní úřad.
Dne 18. 4. 2009 a 12. 9. 2010 byl organizován pravidelný mobilní svoz
nebezpečného odpadu a vyřazených elektrozařízení. Také tato
informace byla zveřejněna na www stránkách, úřední desce a letáčky do
schránek.
V rámci spolupráce obce Dobřejovice a Občanského sdružení Vodník
Dobřejovice došlo k objednávce rozborů bahna „Spodního rybníka“ –
retenční nádrže. Občanské sdružení podniká kroky v oblasti získání
dotací na odbahnění rybníka a jeho rekultivaci. Prostředky na úhradu
rozborů budou použity z loňských tržeb za ryby.

Dne 1. 4. 2009 začala fungovat pro veřejnost nová služba evidující
pálení. Obecné informace o této skutečnosti se objevily ve sdělovacích
prostředcích. Odkaz na službu je možné najít na oficiálních internetových
stránkách HZS Středočeského kraje: www.hzskladno.cz nebo přímo
vyplněním na http//hzssk.webrex.cz/. Služba na ohlášení pálení přes
internet je uvedena na stránkách obce. Jde o snahu zabránit planým
výjezdům k neohlášeným nebo nepřesně nahlášeným běžným ohňům
(čarodějnice, pálení klestí atp.). V obci je určeno k pálení klestí místo u
rybníka Skalník a obsluha plní ohlašovací povinnost. Tato zpráva byla
zveřejněna i na webových stránkách obce Dobřejovice.
Na základě upozornění občanů byl při místním šetření ověřován
zdravotní stav 2 stromů v zatáčce směrem na Čestlice. Za přítomnosti
odborníka bylo konstatováno, že stromy jsou ve špatném zdravotním
stavu. Byl objednán posudek a to s ohledem na umístění stromů
v blízkosti frekventované komunikace. Stromy byly sice skutečně
umístěny v blízkosti komunikace, protože však při stavbě komunikace
došlo k posunutí tělesa komunikace o několik metrů, nenacházejí se
v pozemku komunikace, ale na pozemku České republiky, který spravuje
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Dále byly umístěny
ve významném krajinném prvku a v lokálním biokoridoru. Na základě
předloženého posudku proběhlo jednání s UZSVM, odborem životního
prostředí Říčany a obcí ve věci dalšího postupu s výsledkem, že stromy
byly pokáceny.
Společnost AUTO-DÍL, s.r.o., se sídlem U svobodárny 1063/6, Praha 9
požádala Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí o
vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů
dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů v platném znění v provozovně v Dobřejovicích,
u Parku 191. Podle zákona 185/2001 Sb., § 14 odst. 6 je obec přímým
účastníkem řízení a má právo oznámit své stanovisko, vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí, případně může navrhnout jejich doplnění.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s tímto zařízením a zařízením ke sběru
nebo výkupu dopadů ve výše uvedené provozovně. Důvodem je stav
okolí provozovny, kde jsou všude uloženy vraky aut. Krajský úřad
Středočeského kraje zastavil řízení ve věci vydání souhlasu
k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadu –
autovlaků pro společnost AUTO-DÍL, s.r.o., neboť žadatel neodstranil
vady a nesotatky na základě výzvy správního orgánu do 60 dnů od
oznámení.
Kromě nesouhlasu s vrakovištěm ohlásil obecní úřad nepořádek Odboru
životního prostředí Říčany, Inspekci životního prostředí Praha a

Pozemkovému fondu Nymburk, kerý pozemky pronajímá. Společnosti
byla udělena pokuta OŽP Říčany. Celý rok trvalo, než byly vraky
odstraněny.
Dne 11. 6. 2009 došlo k pádu dvou vzrostlých stromů (vrba a jasan) u
fotbalového hřiště. Protože nebylo možné v daném místě určit, na
kterém pozemku stromy rostou, bylo objednáno vytyčení všech čtyř
pozemků, které se zde vyskytují. Vytyčení proběhlo 1. 7. 2009.
Souběžně s pokácením dvou stromů v Čestlické ulici bylo dále jednáno
s odbornou firmou ve věci posouzení zdravotního stavu všech stromů
podle komunikací v obci i podle Dobřejovického potoka v části od mostu
k zámku kolem hřiště s ohledem na bezpečnost obyvatel. Na základě
posudku této firmy bude jednáno se správcem toku Dobřejovického
potoka a Odborem životního prostředí Říčany o dalším postupu.
V době záplav na přelomu června a července 2009 byla postižena
přívalovou vlnou i naše obec. Bylo prokázáno, že narovnání toku
Dobřejovického potoka má vliv na rychlost průtoku vody a jejího přítoku
do rybníka Skalník s výrazným podílem zpevněných ploch na toku
potoka. Dále byla prokázána nutnost rychlejšího odpouštění rybníka
Skalník pro vytvoření určitého prostoru pro zachycení přitékající vody.
Rybník však svou rozlohou 0,75ha není schopen zachytit tak obrovské
množství vody, které přitékalo např. ve středu 1. července, kdy během ½
hodiny stoupla voda k nejvyššímu stupni, tj. třetímu stupni ohrožení a
v průběhu 10min. klesla na II. stupeň ohrožení. Zaplaveny byly pozemky
společnosti INEMA, s.r.o., Skalická 205, fotbalové hřiště a louky u
Spodního rybníka. U Spodního rybníka tekla voda přes „betony“ a
odnášela ryby naplavené i z rybníka Skalník až do parku. Při kontrole
stavu rybníků velice pomohli Ladislav Dvořáček a Jan Krejčí, členové o.
s. Vodník dobřejovice. Čistička odpadních vod, která je u Dobřejovického
potoka zvládla nápor přívalové vody a nedošlo na ní k problémům. Po
této přívalové vodě bylo provedeno nutné čištění kanalizačních vpustí
dešťové kanalizace i vpustí zajišťujících odvodnění komunikací do
splaškové kanalizace. Nasycení půdy vodou se začalo projevovat i na
komunikacích, kdy se objevily propadající se úseky, hlavně u hydrantů,
kanálů apod. V Polní ulici, došlo k zatopení sklepů domů v dolní části
ulice směrem k Bursíkům (Hodač). Sklepy byly zatopeny i v ulici U Křížku
a Vačkářově.
Dne 18. 11. 2009 proběhlo místní šetření obce Dobřejovice a Odboru
životního prostředí Říčany s vlastníkem pozemků u Průhonického parku
ohledně mýcení křovin. Odbor životního prostředí zahájil ve věci správní

řízení. Protože se nepodařilo zjistit konkrétního viníka kácení, protože
vlastník pozemku ho odmítá prozradit, správní řízení stále pokračuje.
Kácení bylo zastaveno.
Pro zajímavost uvádím růst památných stromů v obci.
Topol bílý v roce 1995 – 441cm
2009 – 500cm
Topol černý 1995 – 510cm
2009 – 543cm
Lípa U Zvoničky 1995 – 290cm
2009 – 338cm
Lípa U Rasovny 1995 – 387cm
2009 – 460cm
Javory Na Návsi 1995 – 320cm a 238cm
2009 – 350cm a 255cm
Takže stromy dobře prospívají a stále rostou.

*Činnost politických stran, spolků, kulturní dění v obci
14. února 2009 na svátek Sv. Valentýna se konal již tradiční masopustní
průvod obcí. Sraz masek byl jako každý rok v kabinách FK Dobřejovice,
kde se všichni aktéři převlékli do svých kostýmů. Odchod byl okolo 13
hodinou ve velkém počtu účastníků průvodu a to nejen dospělých, ale i
dětí. Některé masky se postupně přidaly cestou, takže přesný počet není
znám, ale jistě jsme se rozrostli oproti loňskému roku. Počasí nám také
přálo. Na valníku taženým traktorem, který řídil Libor Stárek, taktéž ve
svém kostýmu byla kapela pana Bezoušky, která celý průvod
doprovázela hudbou. Prošlo se většinou obce, jen někteří noví občané,
kteří na tuto tradici nejsou zvyklí nám neotevřeli. Ale i tak jsme se
pobavili, zatančili a starousedlíci byli spokojeni, že tuto tradici ctíme a
každoročně navštívíme jejich obydlí. Jako minulý rok nás doprovázela
hlídka Policie ČR z obvodního oddělení Čestlice se sídlen v Nupakách.
Která zajišťovala bezpečnost masek před neohleduplnými řidiči. Všichni
zdárně došli zpět na hřiště, kde měli zajištěný smažený řízek a vařené
brambory v hospodě Na hřišti u pana Sačka. Sice pozdě, ale přece
dorazil i pan Bezouška, který k příjemnému posezení hrál na harmoniku.

Letošní rok se rozhodlo několik maminek, že obnoví tradici Dětského dne
v Dobřejovicích. Nejprve požádali místní podnikatele o poskytnutí
sponzorských darů. Místem konání bylo jako za dob minulých fotbalové
hřiště. V sobotu 6. 6. 2009 přišel den „D“ a od rána byly přípravy v plném
proudu. Počasí bylo proměnlivé, ale nepršelo a to bylo to hlavní. Bylo 12
stanovišť a u každého byla nějaká pohádková bytost. Vše odstartovalo
úderem 14. Hodiny. U vstupu dostaly děti kartičku s 12 políčky, na
přivítanou bonbon a nafouknutý balonek. Soutěžní klání byla rozmanitá u
Sultánky házení penízků do vody, u Čarodějky skládání puzzle, Vodník
se svým rybolovem. Sbírání perel u Narcisové víly, u Piráta stavba věže,
Kouzelnice a pytlovaná, Beruška se slalomem, Duhová víla a házení na
plechovky, Kočička s kuželkami. U Bílé paní běh se lžící a míčkem, u
Kovboje hod na cíl, Motýl čekal s hodem do ježčí tlamky a pro zpestření
bylo malování pohádkové bytosti z dětského dne. U každého stanoviště
byla sladká odměna a za každou vyplněnou kartičku děti dostaly
čtyřlístky, za které si pak mohly nakoupit hračky u Klauna, nebo koláčky
či koblížky u Včelky. Pro děti bylo přichystané překvapení a to vystoupení
Policie ČR, ukázka výcviku psů a projížďka na poníkovi. Počasí nám
přestalo přát a rozpršelo se. Děti si nakoupily za čtyřlístky a rozešli se ke
svým domovům. Všem děkujeme za podporu a pomoc při přípravách a
samotném průběhu dne. Přišlo 107 soutěžících dětí, což si myslíme, že
je pěkná účast.
Každoročně pořádají tradiční Dětský den v Modleticích klub Alfíci
Modletice. Letos je to již 28. Ročník. Pravidelně i obec Dobřejovice
přispívá na tuto akci. V tomto roce bude příspěvek řešen jiným
způsobem a částka v rozpočtu na tuto akci bude poskytnuta částečně na
konání dětského dne v Dobřejovicích. Jeho organizace se ujala skupina
maminek, které se chystají založit občanské sdružení, které by se
následně věnovalo práci s dětmi v obci.
Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlásilo Humanitární sbírku.
Obec Dobřejovice se přihlásí s tím, že termín sběru bude od poloviny
měsíce dubna a odvoz 11. 5. 2009. Informace občanů bude obvyklým
způsobem s termínem zahájení sběru 15. 4. 2009.
Výsledky hlasování pro politické strany v obci Dobřejovice pro volby do
Evropského parlamentu konané ve dnech 5. a 6. 6. 2009
Poř. č. strany

2

Název

počet hlasů

Křesť. a demokrat.unie- Českosl.strana lidová 9

%

4,6

3
4
5
8
9
10
14
15
18
21
22
23
24
26
27
32
33

Věci veřejné
Občanská demokratická strana
Suverenita
Česká strana národně socialistická
Evropská demokratická strana
Strana svobodných demokratů
SDŽ – Strana důstojného života
Humanistická strana
Liberálové. CZ
Komunistická strana Čech a Moravy
Starostové a nezávislí – Vaše alternativa
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Strana zelených
Koruna Česká (monarch.str. Čech, Moravy
a Slezska)
Nezávislí
Česká strana sociálně demokratická

6
98
12
1
2
1
2
1
1
18
7
2
1
9

3,1
50,5
6,2
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
0,5
9,3
3,6
1,0
0,5
4,6

1
2
21

0,5
1,0
10,8

194
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
32,9%
Počet platných hlasů

589
194
194

22. 8. 2009 do 13 hodin byla poprvé v Dobřejovicích odstartována
procházka Pohádkovým lesem. Organizátorem bylo nově vznikající
občanské sdružení Čtyřlístek Dobřejovice. Přestože počasí po několika
slunečných dnech ukázalo trochu uplakanou tvář, věříme, že to bylo pro
štěstí, protože plánů má Čtyřlístek spoustu. Dětem se procházka líbila,
cestou potkali loupežníky, Hejkala, Čarodějnici, Červenou karkulku
s vlkem, Divoženky, Sněhurku, Trpaslíky, Vodníky, Peklo s čerty a babku
s řepou. Bez povšimnutí nezůstaly ani nápadité upoutávky z dílny Jitky
Vejnoskové. Na závěr po předání osvědčení o absolvování cesty již děti
čekala odměna ve formě „buřtíka“, který si děti za pomoci rodičů opekli
na ohni ve skále.
Dne 21.9.2009 bylo zaregistrované občanské sdružení Čtyřístek
Dobřejovice.

Základními cíli sdružení je – organizování a podpora obecně
prospěšných akcí v obci Dobřejovice a jejím okolí, kulturní, společenské
a sportovní akce
- Organizování aktivit volného času za aktivní účasti rodičů, dětí a
dospívající mládeže
- Organizování a příprava akcí spojených a tradičními zvyklostmi i
novodobými zvyky
- Spolupráce s různými státními i jinými organizacemi, podnikateli i
jednotlivci v zájmu realizace cílů sdružení
- Pořádání veřejných sbírek za účelem financování cílů sdružení
- Ochrana a prosazování zájmů v oblasti životního prostředí, sportu
a kultury
- Využití volného času mládeže
- Zapojovat dospívající mládež do příprav a organizací akcí.

V sobotu 3. 10. 2009 jsme se sešli s dobrou náladou a s příznivým
větrem, jak jsme si všichni z Čtyřlístku Dobřejovice přáli. V ulici U Křížku
jsme uspořádali 1. Drakiádu. Sešla se spousta dětí, ale i rodičů a první
dráčci vzlétli k oblakům. Postupně se další přidávali a někteří neposlušní
zase padali dolů. Draci ale vzlétli úplně všem a byla radost se na ně
dívat. Strávili jsme velmi příjemné odpoledne.
V sobotu 7. 11. 2009 zorganizovalo o. s. Čtyřlístek Dobřejovice
lampionový průvod. Sraz byl před budovou Obecního úřadu a sešla se
zde opravdu spousta dětí, čímž byli organizátoři velice potěšeni i
vyděšeni, protože se jim nakonec nedostaly dárky pro všechny děti.
Dne 28. 11. 2009 v prostorách Obecního úřadu od 14 hodin byla o. s.
Čtyřlístek Dobřejovice připravena pro děti a jejich rodiče Vánoční
dílnička. Děti si zde mohli vyrobit adventní věnce, vánoční svícny a jiné
ozdoby, které byly vystaveny následující den s možností prodeje těchto
výrobků zájemcům při rozsvěcování Vánočního stromku.
V neděli 30. 11. 2009 se v obci Dobřejovice Na Návsi poprvé v historii
obce rozzářil Vánoční stromek. Věřím, že začala nová tradice a u jejího

zrodu stojí o. s. Čtyřlístek Dobřejovice. Samozřejmě vše začalo mnohem
dříve. Kromě nápadu došlo na shánění sponzorů, materiálu a ostatních
potřeb. Zúčastnění mohli ochutnat koláče, které pekla paní Urbanová,
punč, který uvařila paní Sačková, „svařák“ na který daroval víno pan
Hlozhauser a další. Děkujeme všem, kteří byť maličkostí přispěli
k realizaci akce.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce neproběhl výlov rybníka Skalník,
zajistilo o. s. Vodník Dobřejovice ryby z Blatné. Prodej ryb byl zahájen
v neděli 20. 12. 2009 na parkovišti u obchodu. Cena Kapra byla 75,Kč/kg. Ač 2/3 prosince se teploty pohybovaly až do 10°C nad nulou při
zahájení prodeje byla teplota hluboce pod nulou a to až na -16°C. Při
prodeji byli stále přítomni čtyři členové o. s. a to Jan Krejčí, Ladislav
Dvořáček, Josef Dudek a Jaroslav Váňa. Pomoci jim přišel Josef Dudek
ml. Tito si zaslouží naše poděkování a obdiv, že i v takto mrazivém
počasí nám byli ochotni zajistit velmi chutné ryby, za velice příznivou
cenu a ještě nám je na přání očistili a naporcovali. Aby se ryby nemuseli
na noc uklízet před nenechavci členové o. s. si rozdělili noční hlídky a
ryby pro náš stůl střežili po celou noc až do ranního opětovného zahájení
prodeje. Při prodeji bylo možno si zakoupit i horký „Svařák“ na který víno
dodal pan František Holzhauser. Propanbutanové topení pro zahřátí
prodejců zapůjčil pan Ladislav Sačko kterým tímto také děkujeme. Dík
patří i paní starostce a ZO za poskytnutí prostor OÚ a elektrické energie.
V obci Dobřejovice nepracuje Sbor dobrovolných hasičů. Ze zákona však
obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů, která zajišťuje
v případě potřeby některé omezené činnosti. Velitelem JSDH je Stanislav
Urban ml., velitelé družstva Michal Tomášek a Štěpán Mráz, strojníci
Mikoláš Urban a Libor Stárek, hasiči Václav Dvořáček, Zbyněk Kudláček,
Aleš Pasztor a Jan Krejčí.
*Školství a kultura, tělovýchova
V roce 2009 proběhlo plánované malování MŠ. Ředitelka provedla
poptávku u 3 dodavatelů a cena se pohybuje od 113 do 150 tis. Kč
včetně DPH. Malování proběhlo o prázdninách. Byla zvolena nabídka ve
výši 113.000,-Kč. Ředitelka požaduje navýšení příspěvku na rok 2009 o
37.000,-Kč. Část by byla pokryta z rezervního fondu ve výši 56.000,-Kč a
20.000,-Kč bude použito na malování místo na úklid. Prostředky na
navýšení příspěvku MŠ byly částečně získány od obcí, jejichž děti
v předškolním věku navštěvují MŠ Korálek. Jak v loňském tak i

v letošním roce se jednalo o 2 děti. Při přípravě na malování v MŠ, byly
zjištěny vlhké skvrny a odlupující se omítka. Protože se jednalo o
havarijní situaci, byla oslovena firma Měřička, s.r.o. se žádostí o zajištění
urychlené opravy. Firma na opravu nastoupila okamžitě. Po odstranění
okapového chodníku zjistila, že byla nekvalitně provedená svislá izolace
na obvodovém zdivu. Oprava byla provedena společně s opravou
okapového chodníku.
Ředitelka Mateřské školy Korálek Dobřejovice předložila žádost o
výjimku z počtu dětí na školní rok 2009/2010 dle zák. č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) z 24 na 28 dětí ve třídě.
Fotbalový klub požádal zastupitelstvo obce o příspěvek na činnost oddílů
žáků (především na dopravu) a na údržbu hřiště ve výši 85.000,-Kč.
Příspěvek ve výší 85.000,-Kč je zahrnut v rozpočtu obce a zastupitelstvo
s jeho poskytnutím souhlasí.
S Fotbalovým klubem byla uzavřena darovací smlouva v rámci
schváleného rozpočtu na příspěvek v roce 2009 ve výši 85.000,- Kč.
Na základě novely zák. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, předložila starostka obce Zřizovací listinu Mateřské
školy Korálek Dobřejovice s platností a účinností od 1. listopadu 2009.
V souladu s vydáním nové zřizovací listiny Mateřské školy Korálek
Dobřejovice a výše zmíněného zákona, předložila starostka Darovací
smlouvu, která ruší Smlouvu o výpůjčce movitého majetku s cenou vyšší
než 40.000,-Kč a majetek v celkové výši 162.958,-Kč je převeden do
majetku Mateřské školy.
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Mateřská škola Korálek
Dobřejovice předložila zřizovateli – obci Dobřejovice. Zpráva obsahuje
informace o personálním zabezpečení MŠ, hodnocení školního roku,
hodnocení spolupráce s rodinami dětí a materiálového vybavení školy.
Lze to upřesnit? - nic víc tam není

*Sociální a zdravotní záležitosti
Zastupitelstvo města Říčany rozhodlo o zajištění pečovatelské služby pro
klienty města Říčany a okolních obcí prostřednictvím městem zřízené
příspěvkové organizace Pečovatelská služba Říčany a to k 1. 1. 2009.

Od tohoto data mohou obce pro své občany zajistit pečovatelskou službu
uzavřením smlouvy s nově zřízenou příspěvkovou organizací. K 31. 12.
2008 končí smlouvy na pečovatelskou službu s městem Říčany.
Každoročně obec Dobřejovice poskytuje občanům starším 70 let
příspěvek – finanční dárek k Vánocům ve výši 1.000,-Kč. Kulturní komise
připravila seznam s tím, že všichni občané na seznamu jsou v obci
Dobřejovice hlášeni déle než rok, čímž splňují podmínku nároku na
poskytnutí tohoto dárku.

*Počasí v průběhu roku
Rok 2009 byl oproti minulým celkově teplejší. Průměrně bylo o 0,7
stupně víc. Dlouhodobý průměr vychází z měření teplot a srážek mezi
lety 1961 až 1990.
~Leden je tradičně nejchladnějším měsícem v roce, ten loňský byl přitom
ještě o 1,2 stupně Celsia pod normálem. Extrémní mrazy přišly už na
začátku ledna. Rekordní zimu začali v Jizerce na Liberecku, kde teplota
klesla pod 32 stupňů pod nulu. Počasí na leden 2009 bude tento měsíc
jako celek teplotně průměrný až slabě podprůměrný a srážkově
podprůměrný. Nejmrazivější bude první dekáda ledna, kdy teploty pod 10 st. C nebudou výjimkou. Nejsrážkovější bude zřejmě jeho druhá
dekáda, ve které se bude zvolna oteplovat. Třetí dekáda bude
pravděpodobně charakteristická útlumem srážkové činnosti a nástupem
inverzního počasí.
~Únor my čekali jaro, zatím přišel mráz ... Česko zaskočilo sněžení.
Nad většinou Česka totiž ve čtvrtek ráno chumelilo nebo padal sníh s
deštěm. Nejhůře bylo v Praze, na Trutnovsku, Šumpersku, Klatovsku,
Českobudějovicku a Pelhřimovsku. Celkově lze únor charakterizovat
jako typicky zimní měsíc, na sníh lehce nadprůměrně bohatý, naopak
teploty se nedostávaly nijak vyjímečně nízko; ranní minima, až na jednu
vyjímku, neklesala pod -8°C a v ledových dnech byly maximální teploty
nanejvýš pár desetin stupně pod nulou.
~Březen Nejvlhčím měsícem byl březen, kdy celoplošný průměr v rámci
ČR dosáhl 175 procent srážkového normálu. My čekali jaro, zatím přišel
mráz ... Česko zaskočilo sněžení. Nad většinou Česka totiž ve čtvrtek
ráno chumelilo nebo padal sníh s deštěm. Nejhůře bylo v Praze, na

Trutnovsku, Šumpersku, Klatovsku, Českobudějovicku a Pelhřimovsku.
První březnová dekáda byla, podobně jako celý únor, ve znamení
ustavičně zatažené oblohy a velkého množství srážek, díky západnímu
oceánskému proudění. Přechody frontálních systémů neustaly ani na
chvíli, pouze srážky přešly ze sněhových v dešťové. To mělo za následek
(v kombinaci s táním sněhu) i vzestup hladin řek na 1. SPA, Morava ve
Zlínském kraji až 2. SPA. Teprve druhou březnovou dekádu se díky
výběžkům vysokého tlaku začala přechodně objevovat jasná obloha a
rovněž oblačnost se stala vizuálně zajímavější. Srážky dostaly spíše
přeháňkový charakter a rozfoukal se silný vítr, který občas v nárazech
dosahoval skoro síly vichřice. Ke konci druhé dekády se opět vrátilo
sněžení a střídalo se s deštěm, čímž počasí dostalo typický předjarní
charakter, teploty se však stále držely nízko. Teprve 27.3. teplota poprvé
překročila 10°C. Velmi dynamické počasí pokračovalo i ve třetí dekádě;
za nejfotogeničničtější den lze považovat 24. březen, kdy se na
podružné studené frontě vytvářelo množství nádherných cumulonimbů.
29.3. přešla zvlněná studená fronta s vydatnými srážkami, které opět
způsobily vzestup říčních hladin. Poslední březnový den měl inverzní
charakter.
Během března se nevyskytla žádná bouřka, s vyjímkou jednoho
vzdáleného záblesku 17.3.
~Duben V dubnu se zase obloha nad Českem zbarvila do červena. Na
svědomí to měl výbuch sopky na Aljašce. Počasí zároveň bylo téměř
letní, velmi teplé. Teplotně nadprůměrný a srážkově podprůměrný.
Alespoň tak to vidí meteorologové z ČHMú ve své měsíční předpovědi.
Očekává se, že první a druhá dekáda bude teplotně nadprůměrná, o třetí
to již s větší pravděpodobností říct tak moc nelze, i když také to vypadá
na nadprůměrnost. Srážková podprůměrnost bude hlavně v první, ale
také v druhé dekádě. Opět ve třetí to již není moc jasné. Je tedy možné,
že se bude opakovat loňský duben kdy napršelo pouze pár mm srážek
za celý měsíc. Během dne se budeme setkávat s příjemnými teplotami
kolem 20 °C.
Průměrný úhrn srážek v ČR v tomto období: 44,1 mm
interval průměrných srážek od 35,2 mm do 48,7 mm
Průměrná teplota v ČR v tomto období: 7,9 st.C
interval průměrných teplot od 7,1 st.C do 8,7 st.C.

~Květen "Apríl" si naopak počasí vybralo až v květnu. Albrechticemi u
Českého Těšína se v pátek večer prohnalo tornádo. Z domů létaly
střechy. Město je bez proudu. Vítr odnášel střechy domů. Vzduchem
létaly i stromy. Poničené jsou i betonové sloupy elektrického vedení.
Tornádo bylo dokonce tak silné, že odneslo i přívěs od auta. Bouřky a
silný vítr pustošily snad celé Česko. Nejvíce počasí potrápilo železniční
dopravu. Kvůli popadaným stromům na železnici některé vlaky nejezdily.
Absolutní černá tma, skučení větru, kroupy. Tak vypadal velmi vzácný
meteorologický jev, který o víkendu zasáhl Krušné hory.
Roztočený černý mrak podobný minitornádu se přehnal o víkendu
Krušnými horami v lokalitě Kraslicka. Meteorolog ze Šindelové Rudolf
Kovařík uvedl, že přírodní jev zvaný húlava byl k vidění asi 20 minut.
"Unikátní vír černého mraku se přehnal přes Sklenský a Komáří vrch a
pak se stočil ke Krásně Lípě. Naštěstí tohle minitornádo udělalo drobné
škody jen na horských blatech, kde zvedlo a rozneslo ve větru vyplavené
bláto a ulámalo větve stromů,".
~Červen a Červenec Letos se Českem přehnaly třetí nejtragičtější
povodně v historii samostatného státu. Zemřelo při nich patnáct lidí. Od
velkých záplav z let 1997 a 2002 se ale lišily svou povahou. Místo
pozvolného zatopení obrovského území se jednalo většinou o velmi
intenzivní rychlé přívaly vody, omezené jen na malé území. Celkové
škody způsobené letošními povodněmi lidem, obcím nebo státu odhadla
vláda na 8,5 miliardy korun. Stát se kvůli povodním zadluží o 7 miliard.
První povodně postihly Novojičínsko koncem června. O život tam přišlo
v prvních hodinách 11 lidí, později k nim přibyl dvanáctý a třináctý. Ve
stejné době stoupaly hladiny i v jižních Čechách, kde stav nebezpečí platil až do
9. července. Řádění živlu tu nepřežil vodák, který se na Českokrumlovsku
s raftem vydal na rozvodněnou řeku. S velkou vodou se potýkala i jižní
Morava. Začátkem července záplavy udeřily na severu Čech. Tam si také
vyžádaly patnáctou oběť. O život v Benešově nad Ploučnicí přišla žena,
která pomáhala vozíčkářce ohrožené velkou vodou.

~Srpen teplota v tomto měsíci se pohybovala v průměru 18°C
s průměrnými srážkovými úhrny a to v průměru 75mm. Teplotně

nejvydařenější dny byly v období 10. Až 20. Srpna, kdy se teplota
pohybovala okolo 24°C.
~Září Zpočátku období polojasno nebo skoro jasno, jen ojediněle
přeháňky nebo bouřky. Postupně oblačno až polojasno s občasnými
přeháňkami nebo deštěm. Po ránu ojediněle mlhy. Ranní teploty
zpočátku období 16 až 11 °C, postupně 11 až 6 °C. Denní teploty
zpočátku období 23 až 29 °C, postupně 17 až 22 °C. Období od
11. do 20. 9. 2009. Převážně polojasno, jen přechodně oblačno s
dešťovými přeháňkami. Po ránu místy mlhy nebo kouřmo. Ranní teploty
12 až 6 °C. Denní teploty 18 až 25 °C. Období od 21. do30. 9.
2009Polojasno až oblačno, místy s dešťovými přeháňkami. Ranní teploty
9 až 3 °C, při vyjasnění přízemní mrazíky. Denní teploty 15 až 20 °C,
přechodně až 22 °C.

~Říjen V říjnu zaskočil po extrémně teplých dnech východ republiky sníh.
Především na Vsetínsku byly až na několik dnů přerušené dodávky
elektřiny a některé vesnice byly dokonce odříznuté od světa. ŘÍJEN 2009
byl neobyčejně rozmanitý. První dekáda byla převážně ve znamení
babího léta a byla teplotně nadprůměrná, teplotní maximum 23.1°C 7.10.
hovoří samo za sebe. Pak ovšem došlo k prudké změně. 11.10. se nad
Polskem a Ukrajinou začala prohlubovat tlaková níže Wimar, její frontální
systém se rychle propadl nad naše území a strhával s sebou vlhký a
studený severní vzduch. Teploty neuvěřitelně rychle klesly a 14.10.
vystoupilo denní maximum na pouhých 4,7°C! Sněhová kalamita se sice
Zlínu vyhla, ale mnoho nechybělo-sněžná čára sestoupila až pod 500 m.
Pětidenní období od 12. do 17.10. provázelo mimořádně nepříjemné
počasí, střídavě pršelo či padal sníh s deštěm, do toho mrazivý vítr s
nárazy 15-20 m/s. Lesy Hostýnských a Vizovických vrchů se rovněž
nevyhnuly škodám způsobeným těžkým mokrým sněhem, jehož zbytky
se na stinných místech držely až téměř do konce měsíce. Ve třetí
dekádě se sice oteplilo, avšak převažovalo vcelku nevlídné počasí s
nízkou nebo střední vrstevnatou oblačností, ze které občas mrholilo.
~Listopad Na konci listopadu se naopak extrémně oteplilo, padaly rekordy
a na některých místech republiky dokonce dozrávaly maliny. Průměrná
listopadová teplota je v Česku 2,7 stupně Celsia, letos bylo ale tepleji.
Především do 10. listopadu vystoupily denní teploty na příjemných osm

stupňů a víc. Pod nulu by teploty přes den měly klesnout až na konci
měsíce. Ale v noci atakovaly bod mrazu už od poloviny listopadu.
Zatímco na horách sněžilo už na začátku měsíce, v nížinách by se sníh
mohl objevit v polovině měsíce – tedy přibližně po tradičním Martinovi.
"Celkové srážky v listopadu by neměly vybočit z normálu,". Průměrně v
tomto měsíci naprší (nebo napadne) 40 milimetrů srážek.
~Prosinec Prosinec nepřinesl žádná překvapení, byl ve všech ohledech
průměrný. Teploty se pohybovaly kolem -1 stupně Celsia. V Česku
úhrnem spadlo kolem 48 milimetrů srážek. V Praze dokonce 35
milimetrů. V první dekádě byla převážně velká oblačnost se sněhovými
přeháňkami. V nižších až středních polohách převážně srážky dešťové.
Na horách oblačnost doprovázelo občasné sněžení. Jinak bylo
polojasno a srážky jen ojedinělé.
Ranní teploty se pohybovaly od 2 až -5 stupňů Celsia, při zmenšené
oblačnosti až -8 stupňů Celsia. Přes den se ukazatel teploměru vyšplhá
na 2 až 7 stupňů Celsia, postupně 1 až -3 stupně. Období 11. až 20.
prosince Čeká nás oblačno až skoro zataženo se sněhovými
přeháňkami, na horách můžeme očekávat sněžení. V nížinách se srážky
dešťové budou postupně měnit ve smíšené. Přechodně bude polojasno.
Zpočátku dekády byly ranní teploty mezi -3 až -7 stupňů Celsia,
postupně se oteplovalo až na nulu. Denní teploty budou maximálně 1
stupeň Celsia. Období od 21. až 31. Prosince Vánoce v nížinách proprší,
na horách bude možná sněžit. V nížinách se budou objevovat dešťové
srážky. Na horách budou střídat občasné sněžení. Později začne sněžit i
v nížinách. Ranní teploty se budou pohybovat od -4 do 2 stupňů Celsia,
které postupně klesnou až na -6 stupňů Celsia. Denní teploty se budou v
tomto období pohybovat od -3 do 4 stupňů Celsia.
Zatímco několik dní před Vánoci mrazy lámaly teplotní rekordy, samotné
svátky byly extrémně teplé. Na severovýchodě země vyšplhal teploměr
až k 16 stupňům.

*Obyvatelstvo
Dne 17. 1. 2009 podal Stanislav Hloušek, Košumberk stížnost na
chování podnikatele v č. p. 13 Milana Šindeláře a to ohledně vytékání
odpadní vody ze dvora č. p. 13, poškozování střechy vozidly
zásobujícími provozovnu, parkování vozidel z provozovny na přístupové
cestě k nemovitosti p. Hlouška. Stížnost byla postoupena přestupkové
komisi v Říčanech. Jak to dopadlo? - to se nikdy nedozvím, ale určitě to
šlo do ztracena. Věc se vyřešila letos na jaře – myslím, kdy Šindelář

napojil svod z okapu do dešťové kanalizace – co se týká střechy je zatím
klid.
Dne 29. 1. 2009 se dožívá 100 let občanka z Dobřejovic, paní Marie
Maříková. Myslím si, že je první v obci, která se takového úctyhodného
věku dožila. V současné době žije v Domově pro seniory v Mukařově.
K Významnému výročí pracovníci domova připravili slavnostní odpoledne
a oslavu, které se zúčastnili i zástupci obce Dobřejovice a Mukařova.
Paní Maříkové popřáli i zástupci OSSZ Praha-východ a předali jí
k významnému výročí přání od ministra práce a sociálních věcí Petra
Nečase. Přejeme paní Maříkové do dalších let vše nejlepší a dobré
zdraví.
V měsíci únoru došlo k dalšímu vniknutí do obchodu. Nedošlo sice
k výraznému poškození vstupních dveří, ale zlodějům se podařilo odnést
všechny cigarety. Škodní událost byla šetřena Policií a hlášena
pojišťovně. Protože se podařilo dveře opravit, nebudou pořizovány nové
a hlášení pojišťovně bude stornováno. Již v roce 2008 bylo
odsouhlaseno pořízení mříží. Při poptávce firem, které mříže nabízejí, se
cena pohybovala okolo 50.000,-Kč a výše bez DPH. Starostka navrhuje
využít nabídku p. Milana Richtra, kdy z vnitřní strany dveří bude osazena
pevná mříž v bílé barvě, obdobně řešená jako u vstupu na obecní úřad.
Cena se pohybuje kolem 26.000,-Kč vč. DPH. Zastupitelstvo s nabídkou
souhlasí.
V noci z pátku 20. 2. 2009 na sobotu 21. 2. 2009 byly poničeny
odpadkové koše z litiny před Obecním úřadem Dobřejovice. Koše již jsou
opraveny.
Kdo koše poničil a na čí náklady byly opraveny? Odhadovaná škoda?
Z pátku 6. 3. na sobotu 7. 3. 2009 došlo opětovně k poškození 3ks
litinových košů u Obecního úřadu. Toto poškození bylo jako opakované
nahlášeno Policii ČR. Vzhledem k výši škody je poškození již možno
označit jako trestný čin. U ostatních košů došlo k jejich vykopání a
vysypání.
Dne 18. 3. 2009 došlo k opětovnému vloupání do obchodu. Mříže budou
dokončeny do konce 3. měsíce. Případ šetří Policie ČR a byl nahlášen
pojišťovně. Po posouzení nabídek 3 firem na výrobu a montáž
plastových dveří bude vybrán dodavatel na výměnu celých vstupních
dveří. Pokud, by se měnila pouze otevíratelná část dveří, byla, by cena
nižší cca o 20.000,-Kč s tím, že budou provedeny úpravy na
vícekomorové profily, které se v době stavby budovy ještě nepoužívaly.

Na začátku roku byla podána na obec stížnost paní Hořčicové, Čestlická
19, kde si stěžovala na znečištění zdi své nemovitosti a požaduje po obci
vyčištění vstupu do nemovitosti, omytí zdi, natření zdi a opravu propadlé
komunikace u její nemovitosti. Následně bude požadovat uhradit opravu
pojezdu vrat. Zdůvodnila svoji žádost tím, že obec povolila stavbu RD
v Čestlické ulici, přičemž stavebníci neprovedli úklid komunikace po
budování vodovodu a kanalizace a také stavebníci ze staveniště
znečišťují komunikaci podle její nemovitosti. Zároveň vytýká, že obcí
projíždí mnoho nákladních vozidel a nikdo s tím nic nedělá. Po
projednání se zástupcem SÚS Říčany, bylo pí. Hořčicové sděleno, že
vzhledem k tomu, že se jedná o komunikaci III. třídy, která je v majetku
Středočeského kraje a ve správě SÚS Kutná Hora, je nutné podat
stížnost, včetně požadavků na jejich odstranění, na správce komunikace.
Po akci vandalů, při které v noci 11. 10. 2009 došlo k poničení
dopravních značek, autobusových čekáren, reklamních cedulí, plotů
apod., se opět činnost projevila 23. 10. 2009poničením dopravních
zrcadel a autobusové čekárny a vyvrcholila zapálením 3 kusů kontejnerů
na tříděný odpad v ulici U Kapličky. Škody v součtu již přesahují 70.000,Kč. Z důvodu obav před dalším poškozováním, navrhuje starostka
zastupitelstvu obce zřízení kamerového systému v obci a to tak, aby
následně systém pokryl kritická místa v obci. Na dodávku kamerového
systému byla zadána zakázka přes internet. Z počátku by byly kamery
umístěny na budově obecního úřadu, kde by pokryly prakticky celou
náves, a následně po získání dalších finančních prostředků by došlo
k rozšíření systému a monitorování dalších míst, případně by se obec
napojila na kamerový systém Policie ČR v Nupakách. Jedním z možných
úkonů, který navrhl člen zastupitelstva Martin Dušek, je roznést všem
občanům do schránek telefonní číslo na policistu, kterému je obec
Dobřejovice přidělena a na dopravní hlídku, aby je v případě potřeby
mohli zavolat. Pachatelé, kteří, poškodili v noci na 11. 10. 2009 obecní
majetek se, přiznali a dojde ke vzájemné dohodě na odčinění škody.
V rámci dohody bude obci škoda uhrazena a pachatelé také ve prospěch
obce provedou úklid okolí obce na základě výzvy obce.
Počet trvale hlášených občanů k 31. 12. 2009 je 766 Čechů a 25
cizinců, tj. celkem 791 obyvatel. Dále je v obci přihlášeno na dlouhodobý
pobyt vizového cizince 135 osob.
V roce 2009 se v obci narodilo 14 nových občánků:

leden – Beggs Mia Isabelle, Lipová ul.
Ďorď David, Čestlická ul.
únor - Švarc Sebastián, Březová ul.
Virglová Elizabeth, Žitná ul.
březen – Pittauerová Lucie, Horní ul.
Bursíková Vanesa, Polní ul.
duben – Heřt Benjamin, Vačkářova ul.
červen – Kosour Oskar, Žitná ul.
Sklenářová Zuzana, Čestlická ul.
červenec – Nimrichtrová Lucie, Na Průhoně
srpen – Holetová Lucie, Skalická ul.
září – Matějíček Šimon, Skalická ul.
říjen – Pšeničková Karolína, Skalická ul.
80. a více let v roce 2009 oslavili tito spoluobčané:
leden - Koblihová Julie, Horní 199
Maříková Marie U Kapličky 22
únor - Dvořáčková Marie, Skalická 51
duben - Stará Marie, Sportovní 228
květen - Dudek Josef, Skalická 77
srpen - Černá Antonie, Březová 118
Urbanová Zdeňka, U Zámku 220
září - Gut Josef, Košumberk 2
Nejedlá Marie, U zámku 38
říjen – Rejnová Květuše, Na Návsi 27
listopad - Zettlizerová Miloslava, Čestlická 17
Štěpaník Rudolf, Skalická 33
prosinec - Žilíková Mária, U Zámku 219
Hodač Štěpán, Polní 89
V roce 2009 nás opustili tito spoluobčané:
Urbanová Věra, Čestlická 69
Váňová Miluše, Kaštanová 47
Lehovcová Miloslava, Čestlická 20
Kočová Jiřina, U Křížku 41
Šikýř Karel, Polní 97
Jindra František, Košumberk 59

Nemusíte se řídit mými návrhy – záleží to na Vás, jen jsem podle
mého názoru upřesnila některé věci a některé nepodstatné
vyhodila. Závěrečný účet určitě nemusít opisovat celý, stačí vybrat
význačné body.
Když bude potřeba, klidně se ozvěte.
Žiliková.

