oBEc DoBŘEJoVtcE, Na Návsa 26, 25t oLDobřejovice, tč: 0024oL4L
Zápis č'.26
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 4. 3.2o2L od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni:

lng. Pavel Brotánek, Ladislav Bezouška, Mgr. Martin Čmolík,lng. Jan Chvátal, Martin Joza, Bc.
Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková, lng' Libor Stárek, Martin Sklenář

občanéobce Dobřejovice:
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Omluveni:

!. ZAHAJ ENí zAsEDÁN í zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:02 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. 1 zákona
oobcích, informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřednídesce od 24.2.2o2L' Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je všech 9 členůzastupitelstva a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Starosta dále ĺnformoval všechny přítomné, Že je z veřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce. Zároveň upozornilpřítomné, že průběh jednání je živě
přenášen prostřednĺctvím obecnífacebookové stránky, kdejsou záznamy také uchovávány.
lt. URčENízAPlsoVATEtE A oVĚŘoVATEtŮ

Starosta navrhl určit zapĺsovatelem zápisu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy'
Návrh usnesení č,. 2o2Ll 26| otz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovatelem jednóní zostupitelstvo obce Dobřejovice tng. Jono
Chvótolo.

Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se
Usnesení bvlo schváleno'

-

Starosta navrhl určit ověřovatelĺ zápisu zjednání zastupitelstva obce Dobřejovice Pavlu Mikuškovou a
Ladislava Bezoušku, k návrhu vznesl protináVrh Mgr. Martĺn Čmolík,kteąi navrhl za ověřovatele Bc. Zbyňka
Kudláčka. Bylo hlasováno od protinávrhu:
Návrh usnesení č,. 202Ĺ|26| 02:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu

z

jednóní zostupitelstva obce Bc. Zbyňko

Kudlóčka.

Výsledek hlasování: pro 4 (Čmolík, Kudláček, Brotánek, Chvátal) proti- zdržel se 6
Usnesení nebvlo schváleno.
Návrh usnesení č,. 202lĺ26| 03:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednóní zastupitelstva obce poní Pavlu
Mikuškovou a pano Ladislava Bezoušku.
Výsledek hlasování: pro 7 proti - zdržel se 2 (Kudláček, Brotánek)
Usnesení bvlo schváleno.

1

llt. PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednóvóní bodu od 3:02 do 9:45 zveřejněného audiozóznamu)

Starosta požádal přítomné o návrhy na doplnění programu:
Jako samostatný bod (před bod 5.) starosta doplnĺt:
- Dohoda o zajištěnípovinné školnídocházky s městem Jesenice
Dále starosta navrhl doplnit do bodu Různé:
- lnformace o aktuálním stavu,,Rekonstrukce ulice K Lesíku"
- lnformace o Rozsudku ve věci napadení části Změny č.'2 ÚP Dobřejovic
Ladĺslav Bezouška navrhl doplnit do bodu různé:
- lnformace o skládce bioodpadu v lesíku

-

Českéštěrkopísky

Pavel Brotánek navrhl přesunout z bodu různépodbod ,,lnformace o jednání redakčnírady" a zařadit jej
jako samostatný bod před nebo zabod2.
Starosta dal hlasovat od protinávrhu:
Návrh usnesení č. 2o2Ll 26 l oa:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje změnu ząřození bodu ,,lnformoce
rťlzné jako somostatný bod č'2 programu jednání zostupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 3 (Čmolík,Kudláček, Brotánek) proti - zdrŽel se 6
Usnesení nebvlo schváleno.

Návrh usnesení č,. 2o2í-l 26 l o5z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje doplněnĺ bodu Různéo ,,lnformoce
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

o

jednóní redakčnírody" z bodu

o

sklódce bioodpadu v lesíku"'

Návrh usnesení ě. 2o2Ĺ| 26| 06:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje doplnění bodu RŮzné o podbody lnformoce o oktuólním stavu
,,Rekonstrukce ulice K Lesíku" a lnformace o Rozsudku ve věci napodení čósti Změny č.2 ÚP Dobřejovic _
Českéštěrkopísky".
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno'
Návrh usnesení ć, 202l|26|07
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje doplnění programu o somostatný bod ,,Dohoda o zajištěnĺ
povinné školnídochózky s městem Jesenice" před bod 5.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se 1 (Kudláček)
Usnesení bvlo schváleno.
z

Návrh usnesení č. 2o2l|26| o8z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující progrom 26' jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
7.

2.
3.

4.

Kontrola usnesení
lnformoce z mimořódného jednóní Finančníhovýboru - dotoce spolku FK Dobřejovice za rok 2020
Žódost FK Dobřejovice o koupi pozemku porc.č. 769 a čóst pozemku porc. č. 153/65 v k.
Dobřejovice
Aktuólní stov ve věci nójemného za pozemek pod budovou č.p' 245 a studny no pozemku parc'

s9s/10

5.
6.
7.

8.
9.

Dohoda o zajištěnípovinné školnídochózky s městem Jesenice
Kupní smlouvo pozemek parc. č. 840 v k. ú. Dobřejovice
Kupní smlouvo o smlouva o zřĺzenĺ služebnosti na pozemek parc. č. 839 v k. ú. Dobřejovice
Kupní smlouvo o smlouva o zřízení služebnosti no čóst pozemku porc. č. 837 v k. ú. Dobřejovice
Smlouva o zřízenĺvěcného břemene _ PPD a.s., ulice okružnĺ
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ú.
č.

10.
11.

12.

lnformoce o postupu zpracovóní Architektonické koncepce centra obce Dobřejovice
Zadónĺ zpracovónĺ Koncepčnístudie omezenĺ tranzitnĺ dopravy přes obec Dobřejovice
RŮzné

lnformace o jednóní redakčnírady
lnformoce o aktuólním stavu ,,Rekonstrukce ulice K Lesíku"
lnformace o Rozsudku ve věci nopadení čósti Změny č.2 ÚP Dobřejovic _ Českéštěrkopísky
lnformace o sklódce bioodpadu v lesíku
Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení bvlo schváleno.

-

zdržel se

-

lV. PRoJEDNÁNí gooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvóní bodu 9:45 do 72:72 zveřejněného audiozóznomu)

o
o
o
o
o
o
o
a

a

a

a
a

Usneseni č'.2o2olt8/06

- stavební povolení pro Revitalizaci Dobřejovického potoka - Trvá Žádost o stavebnípovoleníbyla podána, probíhá řízenípřed Vodoprávním úřadem.
Usnesení č,.2o2olt9/09 - Krĺzový a Povodňový plán - Trvá - Žádost o dotaci byla podána
dne L8. I.2021. Nyní se čeká na vyhodnocení žádostí, které by mělo být do konce měsíce

července 202]..
Usnesení č,.2o2oĺt9|Ĺ2_Zřízení věcného břemene PPAS - Trvá: Probíhá oprava GP.
Usnesení č,.2020ĺ21/05 - |nventury - Trvá - je zpracovávána závěrečná zpráva
Usnesení č,. 2020|23106 _ lnformace o stanovisku FK a konkrétnínávrh řešení - Trvá
aktuální informace jsou součástídnešního jednání
Usnesení č,.2o2tl25/06: - Projednání smlouvy s Junior Dobřejovĺce po členskéschůzi - Trvá
- členská schůze spolku je plánována na 16. 3.ŻozL'

-

Usnesení č,. 2o2Í.l25lo7: - Pověření k projednání svazku obcí Dobřejovĺce, Modletice,
Herink - bucle plněno průběžně
Usnesení č,. 2o2L|25lo9: - Projednání smlouvy příspěvek ATS Jesenice po doplnění
skutečných parametrů smlouvy - Trvá - bude řešeno po dokončení a kolaudacĺ ATS
Jesenice.
Usnesení č,.202í-|25110: - SoSB o zřízení věcného břemene PPD a.s. - Trvá - smlouva byla
starostou podepsána, s odesláním protistraně se čeká na doručení souvisejících smluv od
Povodí a Arcibĺskupství
Usnesení č,.2o2tl25|11: - Projednání vyúčtovánídotace FK Finančním výborem - Splněno vĺz. projednávaný bod dnešníhojednání.
Usnesení č,. 2o2í-l25ltzz - Dodatek sníženínájmu obchod _ Splněno - Dodatek byl
podepsán smluvními stranamĺ a založen.
Usnesení č'.202Ĺ125ĺ13:- Darovací smlouva Sázíme stromy - Splněno _ dar byl odeslán a
smlouva byla podepsána a založena

Bod 2) lnformace z mimořádného jednání Finančníhov,ýboru - dotace spoIku FK Dobřejovice za rok 2020
(projednóvóní bodu 72:72 do 74:26 zveřejněného audiozóznamu)
Předseda finančníhovýboru předloŽĺl zastupitelstvu zprávu z mimořádného jednání ze dne 16' 2.2o2L.
Starosta informoval, že dne L7.2.2021' obdržela obec Dobřejovice bezhotovostním převodem na bankovní
účetodFK Dobřejovice částku 35'000 Kčs poznámkou,,vrácenídotace za rok 2o2otKDobřejovice".Zvýše
uvedeného, je zřejmé, že FK Dobřejovice bez předchozívýzvy obce vyhodnotil předložené doklady
k vyúčtovánídotace za rok 2020,jako nezpůsobilék čerpáníúčeludotace.
Předseda FV s ohledem na již vrácenou dotaciza rok 2o2o od FK Dobřejovice nebude navrhovat usnesení,
které vzešlo z mimořádného jednání FV ze dne L6. z.zoŁIjehož cílem měla být výzva k vrácení dotace
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z důvodu nesplnění podmínek smlouvy o dotaci, konkrétně o

s účelemdotace.

prostředků V rozporu
čerpánífĺnančních

Zastupitelstvo obce Dobřejovice bere informace no vědomĺ
Bod 3) Žádost FK Dobřejovice o koupi pozemku parc.č. 169 a část pozemku parc. č. t5tl65v k. ú. Dobřejovice
(projednóvóní bodu 74:26 do 22:17 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, Že dne Ż4.2. zo2I obdržela obec Dobřejovice dopĺs, jehož obsahem je žádost FK
Dobřejovice o koupi pozemku parc. č. 169 (pozemek pod budovou)o výměře 394 m2 a část pozemku parc.
č' 153/65 o výměře cca 3 m2. Žádost obsahuje odůvodnění, ktenim má být částečnévyřešení současných
problémůve vzájemných vztazích.
Starosta upozornil, že k prodeji obecního pozemku je třeba nejprve zveřejnit záměr a na základě výše
uvedeného bude navrženo usnesení.
Místostarosta vznesl dotaz, zda FK jednalo se starostou nad rámec žádosti a zda jsou k dispozĺci informace,
jaké záměry má FK s budovou a jejím neutěšeným stavem, čijakým způsobem budou řešeny spory které FK
a obec v současnosti řeší' Starosta uvedl, že žádnétakové jednání ze strany FK nebylo, jediná jednání mezi
sebou vedou právní zástupci obou stran, kterým nejdříve FK a pak i obec předali řešení sporů.
Na otázku Ladislava Bezoušky, zda je známo, za jakých podmínek v minulosti FK budovu získal odpověděl
místostarosta, že dle informacív archĺvu oÚ obec V roce 1991 budovu, která byla tehdy v jejím majetku,
bezúplatně převedla na FK (tehdy Sokol Dobřejovice), následně kolem roku 20L0 potvrdila přípisem
vlastnictví budovy ze strany FK ĺ starostka Marĺe Žiliková. Nabývací lĺstiny nejsou ani v KN. Místostarosta
doplnil, že by zastupitelstvo mělo kromě snahy o zajištěnípotřeb občanůse svěřeným majetkem nakládat
s přístupem řádného hospodáře. Upozornil, že ze žádosti FK nevypl'ývá ani řádová představa o ceně, ta by
se dala odhadnout z částky uvedené v reakcĺJUDr. Rosmanna, která bude probírána v dalšímbodě. Tam
uvedená částka je okolo 600 Kč/mz, což je řádově mimo reálnou cenu.
V diskuzi dále vystoupil Libor Stárek.
Starosta uvedl, že pokud nebude schváleno usnesení o záměru prodeje pozemku, navrhne dalšíusnesení
k této věci:

Návrh usnesení č,. 2o2Ĺ ĺ26| o9z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice souhlosĺ se zóměrem prodeje pozemku parc. č. st. 769 o výměře 394 m2 a
čósti pozemku parc.č' 153/65 o výměře 3m2 v k.(l. Dobřejovice q uklódó starostovi zveřejnit tento zóměr na
úřední desce'

Výsledek hlasování: pro 1 (Čmolík)proti
Usnesení nebvlo schváleno.
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zdržel se 2 (Brotánek, Kudláček)

Vzh|edem k tomu že předchozí usnesení nebylo schváleno, tak na základě diskuse navrhl starosta
následujícíusnesení:
Návrh usnesení

č'. 2o2t' | 26 |

to:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlosí se zóměrem odkupu nemovitosti č.p. 245 v ulici Česttickó na
pozemku parc. č. st' 169 o výměře 394 m2 v k.ú. Dobřejovice zo účelemrekonstrukce o zojištění kvotitního
zózemí pro dobřejovický fotbal a dolšíoktivity pro dobřejovické občany a pověřuje storostu k jednóní
s majitelem objektu FK Dobřejovice z's..
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdrŽel se 1 (Kudláček)
Usnesení bvlo schváleno'
Bod 4) Aktuální stav ve věci nájemného za pozemek pod budovou č.p. 245 a studny na pozemku parc. č. 595/10
(projednóvónĺ bodu 22:77 do 26:54 zveřejněného audiozóznamu)

Starosta informoval, že ohledně záborŮ veřejného prostranství za reklamní nosĺče(bannery) umístěné na
pozemku 753/65 (plot), kontaktoval všechny dotčenésubjekty. Nyníjsou již umístěny reklamy subjektů,
které se rozhodli toto prostranství nadále využívat a byly jim vystaveny platební příkazy dle platné oZV.
ohledně reklamních nosĺčůna zábradlíokolo hlavního hřiště, bylo domluveno pokračováníse Staročeskou
pekárnou. Reklamní plechové cedule se stávajícím reklamním polepem Husqvarna Průhonice a Foukaná
izolace nebudou nyní demontovány, ale nabídnuty k polepení pro případné nové zájemce.
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Ve věcizáborů veřejného prostranství na pozemku parc. č. L53/65 bylo FK Dobřejovice dopisem ze dne
17.2'2o2L sděleno, že udírna a altán na pozemku parc' č. 753l65jsou v majetku obce Dobřejovĺce.
Ve věcĺ nájemného za pozemek parc. č. st. 169 (pod budovou FK Dobřejovice), kdy právě FK Dobřejovice
předal právnímu zástupcije tato věc řešena právním zástupcem obce. Starosta doplnil, že postup a

argumentaci právního zástupce, kterou zvolil FK Dobřejovice směřuje namísto dohody k soudnímu sporu a
zároveň se významně snižuje prostor pro případnou dohodu.
Ve věci záboru veřejného prostranství ze strany Dany Sačkové,jakožto provozovatele restaurace v budově
č.p.245, a platebníhovýměru č''9/20Ż1'starosta informovalosdělenípaníSačkovézedneL7.2.2o2t,Že
s uvedeným platebním výměrem nesouhlasí. Věc je řešena správnícestou, byla vyzvána k doplnění
nesouhlasu, aby splňoval všechny nutné náležitosti, odvolání proti výměru bude poté případně řešit
Středočeský kraj'
Zastupitelstvo obce Dobřejovice bere informoce na vědomĺ
Bod 5) Dohoda o zajištění povinné školní docházky s městem Jesen|ce
(projedndvóní bodu 26:54 do 43:50 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta informoval o jednáních, která byla vedena za účelemzajĺštěníplnění povinnosti obce zajistit
spádovost pro naši obec v některé ze zŠ.Rktuálně posledníjednání proběhlo dnes 4. 3.zozl na Krajském
úřadě, jehož obsahem bylo konečnénalezení řešeníke splnění povinnosti obce zajistit povinnou školní
docházku pro předškoláky. Bohužel anĺ na této již čtvrtéoficiálníschůzce nedošlo k dohodě, kterou by
akceptovali všichni starostové obcí Dobřejovice, Modletice, Herink, Popovičky a Nupaky. Zásadnívýznam na
toto jednáníměla skutečnost, že obec Nupaky před tímto jednáním nabídla obci Průhonĺcea následně i
obci Čestlice finančnímotivaci za každéhopřĺjatého Žáka a školnírok z Nupak ve výši 50 000Kč. Tato
skutečnost zcela popřela snahu přednostně umístĺtsourozence ze všech obcí, ale jednoznačně směřuje
k motivaci přijímat děti z obce, která nabídne nejvyššífĺnančnípříspěvek. Z tohoto důvodu navrhlĺ společně
starostové obcí Krajskému úřadu následující řešení: Stanoveníškolského obvodu pro obce Dobřejovice a
Popovičky do zŠprůhonĺce.Dále stanovení školskéhoobvodu pro obce Modletĺce a Herink do ZŠČestlĺce.A
stanoveníškolskéhoobvodu pro obec Nupaky do zŠzdiměřice (tato nabídla volnou kapacitu jedné celé
třídy). Toto řešení splňuje předpoklad, že děti z Průhonic a Čestlĺcse do své školy dostanou a zároveň
zůstane ještě nad rámec stanovených školských obvodů kapacita pro většínusourozenců z obce Nupaky.
Zároveň bude kraj zajišťovat dopravu do Zš Zdiměřice pouze pro jednu třídu dětí z obce Nupaky. S tímto
návrhem nesouhlasil pouze starosta obce Nupaky.
Vzhledem k zákonným lhůtám vztahujícímse k termínu zápisů, vyhlašování kapacit a kritériípro příjem, byl
vyzván Krajský úřad starosty k vyřešenícelésituace vydáním ooP nejpozději do Lz.3.2o2I, k čemužse
vedoucí odboru školstvíp. Surynek zavázal.
V návaznosti na minulé jednánízastupitelstva a aktuální situaci navrhl starosta, aby byl zplnomocněn
k případnému podpĺsu Dohody o zajištěnípovĺnnéškolnídocházky s městem Jesenĺce pro případ, že by
krajský úřad rozhodl o jiné variantě, než mu bylo ze strany většĺnystarostů navrhnuto. Doplnĺl, že tato
dohoda obsahuje závazekobce na úhradu 10.000 Kč za školnírok a žáka navštěvujícíhoškolu ve Zdĺměřicích
s trvalým pobytem v Dobřejovicích. Na otázku Pavla Brotánka doplnil, Že se jedná o stejný text smlouvy,
kteý byl předložen na mĺnulémzasedáníZo. Dohodu podepíše pouze v nejhoršívariantě, kdy by kraj
nestanovil Dobřejovicím školský obvod do Průhonic, nebo do Čestlic. Zplnomocněníje třeba, protože je
možné, že bude nutné dohodu podepsat v rozmezí několĺka dníod vyjádření kraje do začátku zápisů.
V diskuzi dále vystoupila Pavla Mikušková, Zbyněk Kudláček, Libor Stárek, Jan Chvátal
Návrh usnesení č'. 2o2L|26 | tĹz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Dohodu o zojištěnĺ povinné školnídochózky s městem Jesenice,
kteró je přílohou tohoto zópisu a zplnomocňuje starostu k podpisu této dohody.
Výsledek hlasování: pro 7 proti - zdrżel se 2 (Brotánek, Stárek)
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 6} Kupní smlouva pozemek parc. č. 840 v k. ú. Dobřejovice
(projednóvóní bodu 43:50 do 45:24 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, že v souvislosti s realizací projektu výstavby chodníku podél ulice Košumberk a
napojení stávající cesty V polích nad ulicí Horní bylo nutné zajistit předmětné pozemky v plánovaném
5

projektu. V této souvĺslosti starosta předložil zastupitelstvu návrh smlouvy na koupi pozemku parc. č. 840 o
výměře 53 m2, který je ve výlučnémvlastnictvílng. Petra Štěpaníkaza částku 26.500 Kč, což odpovídá
částce 500 Kčlm2 '

Návrh usnesení č,. 20ŻÍ- ĺ26l t2:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nókup pozemku parc' č. 840 v k.ú. Dobřejovice o výměře 5j m2 za
celkovou cenu 26.500 Kč a pověřuje starostu k podpisu Kupnĺ smlouvy, kteró je přĺtohou tohoto zópisu'
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno'
Bod 7) Kupní smlouva a smIouva o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 839 v k. ú. Dobřejovice
(projednóvónĺ bodu 45:24 do 47:21 zveřejněného audiozáznamu)

V návaznosti na předchozí bod starosta předložĺl zastupitelstvu Kupní smlouvu a smlouvu o zŕízení
služebnosti na pozemek parc. č' 839 v k'ú. Dobřejovice o výměře 746 m2, kteý je ve výlučnémvlastnictví
Františka Pressla. Jedná se o stejnou realizaci projektu výstavby chodníku podél ulice Košumberk a napojení
stávající cesty V polích nad ulĺcíHorní, kdy je nutné zajistit předmětné pozemky v plánovaném projektu.
V tomto případě se jedná o situaci, kdy v předmětném pozemku je veden vodovodní řad a zároveň se jedná
o pozemek, přes ktený je třeba vjíždětna sousední pozemek stejného vlastníka. Z tohoto důvodu je kupní
smlouva rozšířena ještě o ustanovení zŕízeníslužebnosti.
Celková dohodnutá cena za nákup pozemku (o výměře 1'46m2)je stanovena na 1'000 Kč, přičemž zřízení
služebnosti je stanoveno taktéžna 1.000 Kč.
Návrh usnesení č,. 202í-|26l L3z
Zastu pitelstvo obce Dobřejovice

-

:

schvaluje nókup pozemku parc. č. 839 v k.ú. Dobřejovice o výměře 146 m2 za celkovou cenu 7.000 Kč.
schvaluje zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 839 v k'li. Dobřejovice zo celkovou cenu 7.000 Kč
pověřuje starostu k podpisu Kupní smlouvy o smlouvy o zřízení služebnosti na pozemek parc. č' 839 v
k. ú. Dobřejovice, kteró je přílohou tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schvá leno.
Bod 8} Kupní smlouva a smlouva o zřízení služebnosti na část pozemku parc. č. 837 v k. ú. Dobřejovice
(projednóvónĺ bodu 47:27 do 49:15 zveřejněného oudiozóznamu)

V návaznostĺ na předchozí bod starosta předložĺl zastupitelstvu Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení
služebnosti na pozemek parc' č. 837 v k'ú. Dobřejovice o výměře 49 m2, který je ve výlučnémvlastnictví
spol. KPV Bet a.s.. Jedná se o realizacĺ projektu výstavby chodníku podél ulice Košumberk v místě napojení
ulice U Křížku, kdy je nutné zajistit předmětné pozemky v plánovaném projektu. V tomto případě se jedná o
rozděleníčástĺpozemku 837 a situaci, kdy v předmětném pozemku je veden vodovodní řad a přípojka NN'
Součástísmlouvy jeizřízení služebnostik přístupu na oddě|enou část pozemku, která zůstává v majetku
KPV Beta.

Celková dohodnutá cena za nákup pozemku (o výměře 49 m})je stanovena na 1.000 Kč, přĺčemžzřízení
služebnosti je stanoveno taktéžna 1.000 Kč.
Návrh usnesení
Zastu

-

p

č'. 2o2Ĺl

25l Mz

ite lstvo obce D obřej ovice :

schvaluje nókup čósti pozemku parc. č. 837 v k.ú. Dobřejovice o výměře 49 m2 zo celkovou cenu

1.000 Kč.
schvoluje zřĺzeníslužebnosti k pozemku porc' č. 837 v k.ú. Dobřejovice za celkovou cenu 1.000 Kč
pověřuje storostu k podpisu Kupnísmlouvy o smlouvy o zřízeníslužebnosti na pozemek porc. č. 837 v
k. ú. Dobřejovice, kteró je přĺlohou tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 9 protĺ- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

-
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Bod 9) Smlouva o zřízení věcného břemene - PPD a.s., ulice okružní
(projednóvóní bodu 49:L5 do 50:42 zveřejněného oudiozdznamu)

Starosta informoval, že v souvislosti s dokončenou výstavbou a kolaudací plynového potrubí V lokalitě Nad
Pražskou cestou je potřeba uzavřít smlouvu o zŕízenívěcného břemene na vedení plynárenského zařízení
v obecním pozemku parc. 551/1v celkové délce2,4m. V této souvislosti starosta předložil zastupitelstvu
návrh smlouvy o zŕízenívěcného břemene se společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Částka byla na
základě dohody se společnostíOPTREAL stanovena na 1.000 Kč, přĺčemžčástku 150 Kč/bm uhradí PPD a.s. a
zbylou část společnost oPTREAL.
Návrh usnesení č,. 2o2í-l 26l t5|
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o zřízenĺvěcného břemene č. 124/2021 se společností
Pražskó plynórenskó Distribuce, a.s', kteró je přílohou č.5 tohoto zópisu a pověřuje starostu obce k jejímu

podpisu.

Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se
Usnesení bvlo schváleno.

-

Bod 10) lnformace o postupu zpracováníArchitektonické koncepce centra obce Dobřejovice
(projednóvónĺ bodu 50:42 do 7:07:79 zveřejněného oudiozóznamu)
Místostarosta informoval, že společnost re:architekti dne 24.2.2ozo představila zastupitelům první
koncept,,Architektonĺcké koncepce centra obce Dobřejovĺce". Základ návrhu spočívá V posunu hlavní
komunikace přetínajícínáves směrem k truhlářství, tedy k místům,kde v minulostijiž vedla. Tato změna by
měla jednak pozitivnívliv na zklidnění dopravy, zároveň by se utvořila souvislá plocha návsi, bezpečná pro
pěší'Na jejím okraji by vznikly 2 nové objekty (objekt s poštou, službami a byty na místě dnešního č.p. 36 a
restaurace s velkým sálem, knihovnou a menšímsálem na místě dnešnípošty. Součástínávrhu je také
úprava objektu oÚ tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do úřadu. Posledním nově navrženým
objektem je tělocvična na rozhraní parkovĺštěpřed hřĺštěm a přiléhajícíhoparčíku.Zastupitelé budou
materiál připomínkovat do 9. 3., v následujícímtýdnu se ještě sejdou s architekty nad dalšímpostupem.
Zastupitelé se ale shodlĺ, že prioritou je projednat tyto návrhy s občany, vzhledem k aktuální situaci ale není
možnéuspořádat původně plánované veřejné projednáníve Spolkovém domě. Na úterníschůzce
zastupitelů bylo domluveno, že se vedení obce domluví s archĺtekty na úpravě harmonogramu dalšíchprací
tak, aby mohlo dle aktuální epidemické situace proběhnout osobní představení návrhů občanůmze strany
archĺtektůcca v květnu. V případě trvání zákazu interiérových akcí by v úvahu připadalo případně ĺ konání
prezentace ve venkovním prostředí.
Starosta doplnil, že v současnéfázi je nutné dát archĺtektům reakci na jejich první,,výkop", zda se vydalĺ
správným směrem a majív něm pokračovat, čizda je návrh zcela mimo a mají jej od základů předělat.
Architektĺ představili první návrhy koncepce centra obce nejdříve vedení obce, následně zastupĺtelům.
Následovat bude připomínkováníze strany zastupitelů zaměřené na odladění drobných chybek, tak aby
občanůmbyl představen co nejlepšínávrh. Starosta předpokládá, že podněty občanůbudou velmi zajímavé
a budou do koncepce následně zapracovány' Získání informací od občanůje zásadní, jinak by to byl projekt,
ktený by si schválilo zastupĺtelstvo pouze v devítĺlĺdech, což není vzhledem k důležitostizáměru žádoucí.
V diskuzi vystoupil Stanislav Bezouška a Pavla Mikušková.
Zostupitelstvo obce Dobřejovice bere informoce nq vědomí
Bod 11) Zadání zpracování Koncepčnístudie omezení tranzitní doprarry přes obec Dobřejovice
(projednóvóní bodu 7:07:79 do 7:24:56 zveřejněného oudiozóznomu)
Místostarosta informoval o postupu výběru možnéhozhotovĺtele ,,Koncepční studĺe omezení tranzitní
dopravy přes obec Dobřejovice"' Potřeba zpracování takovéto studie vyplynula při zpracování strategického
a akčníhoplánu, je jejich součásti. Finanční prostředky na její realizaci ve výši 4oo ooo Kč byly vyčleněny již
v rozpočtu na rok 2020, vzhledem k tomu, že se s ohledem na přípravu ostatních projektů nepodařilo zajistit
zhotovitele, byly stejné prostředky alokovány iv rozpočtu na rok2021'.
Studĺe má za cíl navrhnout taková opatření na komunĺkacíchv okolí, která by mohla omezĺt tranzĺtní
dopravu přes Dobřejovice.
Postupně byl osloven proděkan Dopravnífakulty Čvuĺa projektanti doporučenĺ lng. Vejražkou (projektant
dopravních staveb v obci), lng. Arch Klápštěm (konzultant strategĺckého plánu) či lng. Syrovým (dopravní
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inženýrz re:architekti). Bohuželžádný z nich nebylschopen z kapacĺtníchčiorganizačníchdůvodůdodat
cenovou nabídku. Až druhý tip od lng' Syrového - lng' Vojtěch Novotný, dopravní inženýr se specĺalizací na
koncepci dopravy a mobĺlity, byl po zaslání zadání a schůzce na místě schopen nabídnout zpracování studie
v poŽadovaném rozsahu a s požadovaným výstupy'
Pro zhodnocení současnéhostavu kromě analýzy dostupných dokumentů navrhuje provést v dubnu 2021
směrový dopravní průzkumu širšíchvztahů za účelemidentifikace směrů/tras tranzitní dopravy přes obec
Dobřejovĺce. Ten proběhne v jeden den od 6:00 do 18:00 na L4 profilech. Cena vlastního průzkumu je
25894o Kč, jeho příprava a zpracování 73 000 Kč.
Návrhová část bude obsahovat mimo shrnutíobecných zásad a dobré praxe při omezovánítranzitní
identĺfikace a posouzení ĺdentifikaci všech myslitelných opatření, která by mohla přispět k omezení tranzitní
dopravy přes obce Dobřejovice (např. záměr na novou MÚK sĺlnice ll/10]- s D0 (Pražským okruhem),
uvedenístavby 511 D0 (Pražského okruhu) do provozu, či možnost realizace obchvatu obce Dobřejovice

(východně od obce).
U kaŽdého opatření bude mimo popĺsu předmětu opatření uveden odhadovaný vlĺv realizace opatření na
objem tranzĺtnídopravyv obci, příslušnýinvestor opatření (obec, kraj, stát/ŘSD) a ĺdentifikace případných
rizĺk realizace opatření.
Poslední částístudĺe bude doporučenísady takových opatření, které mají největšípotenciá| k omezení
tranzitníautomobilové dopravy přes obec Dobřejovice' Výstupem bude souhrn doporučených opatření k
realizaci na územíobce Dobřejovĺce, souhrn opatřeníjĺných investorů, jejichž realizaci má obec Dobřejovice
podporovat, nebo naopak nepodporovat. Zároveň budou tato doporučenív koordinaci s urbanistĺckou
studĺícentra obce Dobřejovice a budou defĺnovány případné nutné časovésouvĺslosti mezi nimĺ.
Cena návrhové části je 55 000 Kč.
S ohledem na velmi specĺfickézadání a na výše uvedený postup nebylo možnépředložĺt více cenových
nabídek. Pro ověření relevantnosti ceny předložil místostarosta cenovou nabídku, kterou ještě jako občan
zajĺstĺlpro předchozí zastupĺtelstvo v roce 2018. Dopravní průzkum s vyhodnocením SPZ na 4 místech po
jeden den v době mezi7 _ 11 a 13 _ t7 hodinou měl stát 115 tisíc Kč s DPH. Analýza průzkumu a doporučení
dalšíhopostupu (ale pouze na územíobce)mělo stát dalších 67-95 tisíc Kč. Vzhledem k výrazně většímu
rozsahu průzkumu (delšíčasovéobdobí, 3,5 krát více měřících míst) a analýzy (analýza plánovaného rozvoje
na územíxobcí, návrhy cílenépředevším na okolní komunikace), považuje místostarosta cenu navrženou
lng. Novotným za odpovídající.

S ohledem na úsporu nákladů (hlavní zpracovatel není plátcem DPH a při platbě průzkumu přes jeho osobu
by se cena musela zvednout o 75% daň z příjmu) byly připraveny dvě samostatné smlouvy o dílo.

Lĺbor Stárek vznesl dotaz, zda bude zjišťována doprava z a do obchodní zóny u střelnice, místostarosta
předá dotaz zpracovatelům. Stanislav Bezouška upozornil na nedostatečnérozměry a kapacitu druhé
okružníkřĺžovatkyna Exĺtu 12 směr Říčany.
V diskusi vystoupili Lĺbor Stárek, starosta, místostarosta, Pavel Brotánek, Pavla Mikušková, Zbyněk
Kudláček.

Návrh usnesení č. 202í-|26| Ĺ6z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dílo na zakózku ,,Koncepční studie omezenĺ tranzitní
dopravy přes obec Dobřejovice _ anolýzy a nóvrhy" s tng. Vojtěchem Novotným, PhD. Zo cenu 128 0O0 Kč
a pověřuje starostu obce k jejĺmu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Návrh usnesení č,. 2o2!, 126l t7
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dílo na zokózku ,,Koncepčnístudie omezenĺ tranzitní
doprovy přes obec Dobřejovice _ Směrový doprovní průzkum tranzitní dopravy" se společnostíTRALYSs.r.o.
Za cenu 258 940 Kč s DPH a pověřuje storostu obce k jejĺmu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
z

X

Bod 12) Různé
(projednúvónĺ bodu 1:24:56 do 7:54:50 zveřejněného audiozóznamu)

-

lnformace o jednání redakčnírady
lng' Libor Stárek přeložil zastupitelům v podkladech projednání zápis č.7_2ozo z jednání Redakčnírady dne
L5. Iz' 2020. lng. Pavel Brotánek vznesl připomínky ke způsobu projednáníjeho podnětu, tak ĺ k znění části
zápisu. Z rozsáhlé diskuze vyplynulo, Že se Pavel Brotánek sepíše své připomínky a požadavky a redakční
rada se sejde za jeho přítomnosti a přítomnosti šéfredaktora'

-

lnformace o aktuálním stavu ,,Rekonstrukce ulice K Lesíku"
Starosta informoval o aktuálním problému, který se objevil v průběhu realĺzace zakázky,,Rekonstrukce ul.
K Lesíku", kteryŕ spočíváv nedostatečném podk|adu pro položenínového asfaltového povrchu. Po odkrytí
části asfaltu bylo zjištěno, že v obnaženém místě není proveden žádný základ a asfalt byl položen na jílové
podloŽí. Ztohoto důvodu byla dne 26'2.2021- provedena zátěž.ová zkouška, která prokázala nedostatečnou
únosnost podkladní Vrstvy, což by v důsledku znamenalo navýšeníceny o cca 10O ooo Kč, nebo by bylo
odstoupeno od záručnílhůty na celý povrch vozovky. Následně bylo rozhodnuto, že bude provedeno
sejmutí asfaltového povrchu z většíčásti komunikace a budou provedeny ještě dvě dodatečnézátěžové
zkoušky v jiných částech komunĺkace. Tyto jsou plánovány na pátek 5.3.2o2I. Pokud by zkoušky prokázaly
dostatečnou únosnost byla by sanována pouze část, která neodpovídá a záruky by byla poskytnuta dle

smlouvy. Starosta navrhl, aby bylo postupováno s cílem zhotovit dílo v plné kvalĺtě a se zárukou
předpokladu, že dojde k navýšení rozpočtu.

i

za

-

lnformace o Rozsudku ve věci napadení části Změny č,.2 ÚP Dobřejovic - českéštěrkopísky
Starosta informoval, že dne 19.2'2027 obdržela obce Dobřejovice Rozsudek Krajského soudu v Praze,
kteým byl v plném rozsahu zamítnut Návrh na zrušení části ooP č'1'l2oLg/ooP - změny č.2 ÚP Dobřejovic
podaný společnostíČeskéštěrkopísky s.r.o.. Z výše uvedeného Rozsudku je zřejmé, že platný Úe oobřejovic
ustál zkoušku přezkoumáním procesu pořizování a zákonnosti a v budoucnu nebude možnérealizovat na
plochách VD žádný záměr spočívajícív
průmyslovévýrobě, zpracování a výroby betonu, asfaltů, stavebních
je
hmot a výrobků z nich, což především dobrá zpráva pro většinu obyvatel našíobce.
českéštěrkopísky mají nyní možnost do 14 ti dnů podat protĺ rozsudku Kasačnístížnostk Nss, ale vzhledem
k odůvodnění, kteni soud uvedlje její, dle našeho právního zástupce, šance na úspěch téměř mizĺvá. Peníze
za náhradu soudních výloh již přišly na účetobce.

-

lnformace o skládce bioodpadu v lesíku
Ladislav Bezouška upozornil na vznikajícísk|ádku bĺoodpadu na konci slepé části ulĺce K Lesíku. obecní úřad
osloví majitele sousedních budov s výzvou o odstranění, pokud tato snaha nebude mít úspěch, uklĺdí
skládku pracovníci obce. Ladislav Bezouška informoval, že v době uzavřenísběrného dvora je možné
bioodpad odvézt do kompostárny JENA.

V. souHRN

pŘułľÝcľUsNESENí DNE

7.3.2021

U snese n í č,. 2o2Ĺ| 26 | ot:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovotelem jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice !ng' Jana

Chvótola.

Usnesen í č'. 2o2L l 26 l 03:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu
Mikuškovou a pano Lodislova Bezoušku.

z

jednónĺ zostupitelstva obce paní Pavtu

Usnesen í č,. 2021. l 26 | o5 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje doplnění bodu Rťlznéo ,,lnformoce o sklódce bioodpodu v lesíku".
Usnesen í č,. 2o2L ĺ 26 l 06z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje doplněnĺ bodu Různéo podbody lnformace o aktuólním stovu
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,,Rekonstrukce ulice K Lesĺku" a lnformace o Rozsudku ve věci napodení čósti Změny č.2 ÚP Dobřejovic _
Českéštěrkopĺsky".

Usnesení č,. 2o2l ĺ26l 07 :
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje doplnění programu o somostotný bod ,,Dohodo
povinné školnídochúzkys městem Jesenice" před bod 5.

o zojištěnĺ

í č,. 2o2l | 26 |

o8z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující program 26, jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice:
Usnese

n

7.
2.
3.

Kontrola usnesení
lnformace z mimořúdného jednónĺ Finančníhovýboru - dotace spolku FK Dobřejovice za rok 2020
Žódost FK Dobřejovice o koupi pozemku parc.č. 769 a čóst pozemku parc. č. 153/65 v k. ú'
Dobřejovice

4.
5.
6.
7'
8.
9.
70.
77.
72.
-

Aktuólní stav ve věci nójemného zo pozemek pod budovou č.p. 245 a studny na pozemku parc.
s9s/10
Dohodq o zajištěnípovinné školnídochózky s městem Jesenice
Kupní smlouva pozemek porc. č. 840 v k. ú. Dobřejovice
Kupní smlouvo a smlouva o zřízení služebnosti na pozemek porc. č. 839 v k. ú. Dobřejovice
Kupnĺ smlouvo a smlouva o zřízení služebnosti na čóst pozemku parc. č. 837 v k. ú. Dobřejovice
Smlouva o zřĺzenĺvěcného břemene _ PPD a.s., ulice okružní
lnformoce o postupu zpracovónĺ Architektonické koncepce centro obce Dobřejovice
Zadónĺ zprocovóní Koncepčnístudie omezenĺ tronzitní dopravy přes obec Dobřejovice

č.

Rťlzné

lnformace o jednúníredakční rody
lnformace o aktuólním stavu ,,Rekonstrukce ulice K Lesíku"
lnformace o Rozsudku ve věci napodenĺ čósti Změny č.2 ÚP Dobřejovic _ Českéštěrkopísky
lnformoce o sklódce bioodpadu v lesíku

Usnesen í č,. 2o2í-l 26 ĺ Ĺo.
Zostupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí se zóměrem odkupu nemovitosti č.p. 245 v utici Čestlickó na
pozemku porc' č. st' 769 o výměře 394 m2 v k.ú. Dobřejovice zo účelemrekonstrukce a zajištěnĺ kvatitnĺho
zózemĺ pro dobřejovický fotbal a dolšíoktivity pro dobřejovické občony a pověřuje storostu k jednóní
s mojitelem objektu FK Dobřejovice z.s..

Usnesení č. 2o2Ĺl 26ĺ LLz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Dohodu o zojištění povinné školnídochózky s městem Jesenice,
kteró je přĺlohou tohoto zópisu a zplnomocňuje storostu k podpisu této dohody'
Usnese ní č'. 2o2í-| 26 | t2:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nókup pozemku porc. č. 840 v k.ú. Dobřejovice o výměře 53 m2 za
celkovou cenu 26.500 Kč a pověřuje storostu k podpisu Kupní smlouvy, kteró je přĺlohou tohoto zópisu.
Usnesen

í č,. 2o2L l 26 |

Ĺ3:

Zostu pite lstvo obce Dobřejovice

-

U snese n í č'. 2o2í.| 26 | Ĺa:.
Zastu p ite l stvo obce Dobřej ov ice

-

:

schvaluje nókup pozemku parc. č' 839 v k.ťt. Dobřejovice o výměře 746 m2 za celkovou cenu 7.000 Kč.
schvoluje zřĺzeníslužebnosti k pozemku porc. č.839 v k.Ĺl. Dobřejovice za celkovou cenu 1.000 Kč
pověřuje starostu k podpisu Kupnísmlouvy a smlouvy o zřízenĺslužebnosti na pozemek parc. č.839 v
k. ú. Dobřejovice, kteró je přílohou tohoto zópisu'

:

schvaluje nókup čósti pozemku parc. č. 837 v k.ú. Dobřejovice o výměře 49 m2 za celkovou cenu
1'000 Kč.
schvaluje zřízeníslužebnosti k pozemku porc. č. 837 v k.ú. Dobřejovice za celkovou cenu 7'000 Kč
pověřuje storostu k podpisu Kupní smlouvy a smlouvy o zřízeníslužebnosti no pozemek parc. č. 837 v
k' ú. Dobřejovice, kteró je přĺlohou tohoto zópisu.

- 10-

Usnesen í č,. 2o2l ĺ 26 ĺ L5|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o zřízenívěcného břemene č. 124/2021 se společností
Pražskó plynórenskó Distribuce, a.s., kteró je přĺlohou č.5 tohoto zópisu a pověřuje storostu obce k jejĺmu
podpisu.
U

snesen í ć,. 2o2L ĺ 26 ĺ L6l

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dílo na zakózku ,,Koncepční studie omezení tronzitní
dopravy přes obec Dobřejovice _ analýzy o nóvrhy" s lng. Vojtěchem Novotným, PhD. Za cenu 128 000 Kč
a pověřuje starostu obce k jejĺmu podpisu.
Usnese ní č'. 2o2í-| 26 / L7

z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o dílo na zakázku ,,Koncepční studie omezení tronzitní
dopravy přes obec Dobřejovice _ Směrový dopravní průzkum tranzitnĺ dopravy" se společnostíTRALYSs.r.o'
Za cenu 258 940 Kč s DPH a pověřuje starostu obce k jejĺmu podpisu.

v. zÁvĚn
Zasedánízastupitelstva obce ukončil starosta ve 19:56
Přílohy zápisu:
Prezenčnílistina
2
Dohodu o zajištěnípovinné školnídocházky s městem Jesenice
3
Kupní smlouva - pozemek parc.č. 840 v k' ú. Dobřejovĺce
4
Kupní smlouva a smlouva o zŕízeníslužebnosti na pozemek parc. č. 839 v k' ú' Dobřejovice
5
Kupní smlouva a smlouva o zŕizení služebnosti na pozemek parc. č. 837 v k. ú' Dobřejovĺce
6
Smlouva o zřízení věcného břemene č.I24/2o21' se společnostíPražská plynárenská Dĺstribuce, a.s

1)

Zápis bylvyhotoven dne 11.3.2021

Zapisovatel:

lng' Jan Chvátal

ověřovatelé:

Pavla Mikušková

Starosta:

ł'/ "?

ne IL.3.2O2L

Ladislav Bezouška

dne l-1.3.2021

Martin Sklenář

dne 11.3.2021

Vyvěšeno d ne 1]..3.2021
Sejmuto dne
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