oBEc DoBŘEJoVtcE, Na Návsi 26, 25L oL Dobřejovice, lč: 0024oL4L
Zápis č'.42
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 11. 8.2022 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.

Přítomni:

Omluveni:

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

l. ZAHAJENí zAsEDÁN í zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupĺtelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:02 místostarostou obce
lng. Janem Chvátalem. Místostarosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s93 odst. 1
zákona o obcích, informace o konánízastupĺtelstva byla zveřejněna na úřednídesce od 3.8.2022. Současně
byla zveřejněna na elektronĺcké úřednídesce.

Místostarosta dále konstatoval, že přítomno je7 členůzastupitelstva (starosta Martĺn Sklenář a zastupitel
Zbyněk Kudláček se z jednání omluvili). Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné'
Místostarosta dále ĺnformoval všechny přítomné, že je z veřejného zasedání pořĺzován audiozáznam, který
bude následně zveřejněn na ĺnternetových stránkách obce. Zároveň upozornil přítomné, že průběh jednání
je živě přenášen prostřednictvím obecnífacebookové stránky, kde jsou záznamy také uchovávány.

ll. URčENízAPtsoVATELE A oVĚŘoVATELů
Místostarosta navrhl, aby zapĺsovatelem zápisu byl jako pokaždéurčen on, k návrhu nebyly Vzneseny

protinávrhy.

Návrh usnesení č. 2022| aŻ| ot:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem 42. jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice místostarostu
lng. Jona Chvótalo.
Výsledek hlasování: pro 7 proti- zdržel se _
Usnesení bvlo schváleno.

Místostarosta navrhl určit ověřovateli zápĺsu zjednání zastupĺtelstva obce Dobřejovice Martina Jozu
Ladislava Bezoušku. K návrhu nebyly podány protinávrhy.

a

Návrh usnesení č,. 2022| a2| o2z
zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu z 42. jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice
Mortino Jozu a Lodislavo Bezoušku.
Výsledek hlasování: pro 7 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
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tll. PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednóvóní bodu od 02:08 do 03:20 zveřejněného audiozóznamu)

Místostarosta požádal, aby do uveřejněného návrhu programu byl za bod 2 zaŕazen samostatný bod:
Smlouva o realĺzaci přeložky distribučníh o zařízení,,Dobřejovice, Košumberk - přeložka kVN".
Dáĺe požádal přítomné o případné dalšínávrhy na doplnění zveřejněného programu. Dalšínávrhy jĺŽ nebyly
uplatněny.

Návrh usnesení č,. 2o22 | az| 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující program 42. jednónízostupitelstva obce Dobřejovice:
L. Kontrola usnesení
2' Smlouva o dílo -,,Modernizace veřejného osvětlenív obci Dobřejovice"
3. Smlouva o realizacĺ přeloŽky distribučního zaŕízení,,Dobřejovice, Košumberk - přeložka kVN"
4' Zjednodušené podlimitní ŕízeník akci ,,Nový chodník podél ulice Košumberk, Dobřejovice"
5. Dodatek č' 3 ke smlouvě o poskytování právních služeb - Frank Bold advokátĺ, s.r.o.

6.

Různé

o

lnformace o kulturních a sportovních akcích v následujícím období

Výsledek hlasování: pro 7 proti
Usnesení bvlo schváleno.

-

zdržel se

-

tV. PRoJEDNÁľí aooŮ PRoGRAMU

Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvónĺ bodu od 03:20 do 08:L4 zveřejněného oudiozóznamu)
o Usnesení č,.2o2olL9/09 - Krizový a Povodňový plán - Splněno částečně- Nový povodňový
plán je zpracován, v měsícĺčervencĺ2022 byl otevřen zásobník náhradníkůžadatelůo
dotacĺ a obec aktualizovala svůj zájem o přidělení dotace. Dotace ve výši 656 539 Kč byla
přidělena a přĺpravuje se vyhlášen í výběrového řízenína zhotovĺtele.
o Usnesení č'.2o2tl28|lo - záměr prodeje pozemků parc. č. I53/Lo9, L53lL10 a Ls3lLtL ,
příprava smlouvy se závazkem Povodí Vltavy _ Splněno částečně- vše spěje do závěrečné
fáze, směna bude předložena ke schválení nejspíš na zářijovém Zo.
o Usnesení č'.2o2ll3o/08 - Smlouva služebnost Arcibiskupství pražské- Trvá _ Smlouva byla
podepsána z našístrany a doručena druhé straně k podpisu a podání zápisu do KN.
o Usnesení č,.2o2Ll34ĺ08- jednání s obcí Čestlice ve věcĺ vzniku Dobrovolného svazku obcí
(DSo) za účelemvýstavby společnéZákladníškoly, předložení dokumentace ke vzniku DSo Splněno částečně- Memorandum o spoluprácĺ a Dohoda o společném školském obvodu
by|y podepsány. Dokumentace ke vzniku Dso byla předložena obcĺ Čestlice
k připomínkování. Probíhajíjednánío pozemku k výstavbě.
o Usnesení ć'.2022136ĺ07 - Architektonická studie ,,Stavební úpravy a přístavba Sportovního
a společenskéhocentra Dobřejovice" - Splněno částečně - probíhajípráce na projektu

stavby

o
o
o

a

koordinace

s

možnými žádostmĺ o dotace,

a to

především s ohledem na

energetiku. Byly rozeslány žádosti na vyjádření k dotčeným orgánům.
Usnesení č'.2o22l40/09 - podpis smlouvy na bezúplatnénabytí pozemků od SPÚ - Splněno
-Smlouva byla podepsána a změna vlastnictví již byla zapsána do KN.
Usnesení č',2o22l40,/10 - termínované vklady u Komerčníbanky, a.s., Raiffeisenbank, a.s.,
MoNETA Money Bank, a.s. - Splněno
Usnesení č,.2o22ĺ4Llo4_ Koupě budovy č'p.3 od Česképošty - Splněno _ Smlouva byla
podepsána oběma smluvními stranamĺ, byla uhrazena kupní cena a podán návrh na vklad
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a
a

a

o

do KN.
Usnesení ć,. 2o22l4tl05 - Nájemní smlouva pošta - Splněno částečně _ Smlouva byla
podepsána ze strany česképošty, kdy podpis ze strany obce bude učĺněnaž po nabytí
nemovitosti a zápisu do KN.
Usnesení č'. 2022ĺ4Ĺ106 - smlouva ATLAS AUD|T - Splněno - Smlouva byla podepsána
oběma smluvními stranamia je založena.
Usnesení č, 2o22ĺ4Lĺo7_ oprava ulice Sportovní - Splněno částečně_ práce jsou
realizovány dle harmonogramu, měly by skončit v průběhu týdne. lnstalace lamp veřejného
osvětlení se snad podaří zajistĺt ještě v srpnu.
Usnesení č'. 202214!ĺ08 _ VZMR ,,Modernizace veřejného osvětlení v obcĺ Dobřejovice" Splněno - viz. projednávaný bod
Usnesení č,.202214tl09 - Rozpočtovéopatře ní č'2/2022 - Splněno - bylo vyvěšeno

Bod 2) Smlouva o dílo -,,Modernizace veřejného osvětlení v obci Dobřejovice"
(projednúvóníbodu od 08:14 do 11:34 zveřejněného audiozóznamu)
Místostarosta informoval, že VZMR bylo zveřejněna na profilu zadavatele dne 14'6.2022, následně bylo
obesláno 7 firem na základě referencí. otevírání obálek proběhlo z2.7 'Ż022. Do VZMR podaly nabídku
celkem 2 společnosti. Původně rozpočtovanécena byla2749522Kč' bez DPH, firmamĺnabízená cena byla
v rozpětí od 2 289 000 - 2 631 864 Kč bez DPH. Hodnotící komise na svém jednání dne 9.8.2022 od 16:30
vyhodnotĺla nabídky jednotlĺvých společnostía na základě Zadávací dokumentace a hodnotících kritérií
vybrala spol. ELToDo OSVĚTLENí, s.r.o., která nabídla nejnižšícenu a se kterou doporučuje uzavřít Smlouvu
o dílo. Realĺzace by měla proběhnout do konce roku2022. Projekt je spolufinancován z Národního plánu
obnovy, výše dotace činí1' 624 ]"99,00 Kč. lng. Libor Stárek se zeptal, jaký bude osud dosavadních svítidel,
místostarosta odpověděl, že svítidla budou ekologicky zlĺkvĺdována,což je i požadavek dotace.
Návrh usnesení č,. 2022 | 42| 04:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dílo se společnostĺELToDo osVĚTLENĺ, s.r.o., na okci
,,Modernizoce veřejného osvětlenív obci Dobřejovice" kteró bylo předmětem zadóníVZMR a pověřuje
místostorostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 7 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 3) Smlouva o realizaci přeložky distribučníhozaŕízení,,Dobřejovice, Košumberk - přeložka kVN"
(projednóvóníbodu od 7L:34 do L3:55 zveřejněného oudiozóznomu)
Místostarosta informoval,že ČEz Distrĺbuce v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí, uzavřenou na
základě usnesení zastupitelstva 202I/28/08, vysoutěžila zhotovitele přeložky kabelu vysokého napětí. Ta je
nutná pro Výstavbu autobusové zastávky na ulici Košumberk. Plánované celkové náklady přeložky jsou
687 479 Kč bez DPH, z toho by obec měla dle navržené smlouvy platit 88,34%. Přeložka je vyvolaným
nákladem a je součástídotace SFDI, z dotace bude uhrazeno 85% z nákladů obce na přeložku.
Návrh usnesení č'. 2o22ĺ a2ĺ o5z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o realizoci přeložky distribučnĺhozařĺzení určeného
k dodóvce elektrické energie č. 7_s24_L2_872007987O se společnostíČEz Distribuce, o' s., se sídtem Teptickó
874/8,405 02 Děčíno pověřuje mĺstostorostu jejĺm podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7 protĺ_ zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 4} Zjednodušené podlimitní řízení k akci ,,Nový chodník podél ulice Košumberk, Dobřejovice"
(projednóvónĺ bodu od 1-3:55 do 25:03 zveřejněného audiozóznomu)

Místostarosta informoval, že obec obdržela dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výšĺ
4 8oL 436 korun na výstavbu chodníků,autobusových zastávek, přechodů a stezky v horní části ulĺce
Košumberk. Do programu bylo podáno 382 žádostí, z nich formálním požadavkůmvyhovělo 298 z nĺch a
podpořeno bylo 153 Žádostí. Jsme tedy mezi cca 40% úspěšnýchžádostí.Po nedobrých zkušenostech
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s dotačnímifĺrmami byla tato žádost zpracována vlastnímĺsilami

vedeníobce ve spolupráci s projektantem
stavby. obdržení dotace je velký úspěch.
Vzhledem k rozpočtovanécelkové ceně, která přesahuje se bez přeložkyVN blížíkhranici6 milionů Kč bez
DPH (celkové rozpočtovénákladyvčetně přeložky jsou dle rozpočtu cca.7,5 milionů Kčs DPH)se již nemusí
jednat o Veřejnou zakázku malého rozsahu, ale pravděpodobně o tzv ,,Zjednodušené podlimitní ŕízení".
Proto s předběžnou opatrností postupujeme podle tohoto přísnějšíhopostupu - v případě VZMR a vítězné
nabídky nad 6 mil Kč bez DPH by se totiž VRMR muselo zrušit a znovu zakázku Vypsat jako ZPŘ. Jeho
organizaci zajišťujena základě smlouvy osvědčená firma ACCON T&T Services. Ta připravila zadávací
dokumentaci, která byla předložena zastupĺtelů.zpŘ bude vyhlášeno 12.8.2022,lhůta na podánínabídek je
do 30'9'2022. Smlouvu s vybraným dodavatelem by mělo schvalovat nové zastupitelstvo na svém
ustavujícímzasedání. Realizace proběhne nejpozději do června 2023.
Dále informoval o oznámení zaslaném právním zástupce spolku pana Kappela (Za naše Dobřejovĺce). V něm
informuje o spolkem podané žalobě na MěÚ Říčanyusilující o zrušeníspolečného
povolení na danou stavbu
z důvodu údajnénezákonnosti avyz'ývá obec s odůvodněním, aby obci nebo případnému zhotovĺteli
nevznikla případná újma, aby nečinila Žádné dalšíkroky do rozhodnutísoudu' Zastupĺtelédostali oznámení
dopředu k seznámení.
Místostarosta vyslovĺl podiv nad tím, že přestože obec Dobřejovice obdržela cca 5tĺ milionovou dotacĺ na
tuto Významnou stavbu z pohledu bezpečnosti a zlepšenípodmínek v obci, tak se místníspolek (resp' p.
Kappel) se snažíozrušenípravomocného stavebního povolenía tím i případnou nemožnostĺčerpání
dotace, či nerealizování stavby.
Uvedený soudní spor je veden s MěÚ Říčany.Ten podle dostupných informací trvá na správnosti svého
postupu. obec Dobřejovice má platné pravomocné rozhodnutí na tuto veřejně prospěšnou stavbu a bez
ohledu na probíhajícísoudnířízení(soud nevydal žádnépředběžné opatření) můžestavět, případně činit
kroky k realĺzaci stavby' Naopak lze konstatovat, že v případě, kdy by obec nečinila kroky k realizaci této
stavby, a to především s ohledem na pravomocné Rozhodnutía přidělenou dotacize SFDI, byla by její
nečinnost V rozporu s péčířádného hospodáře. Rozhodnutím o vyhlášení ZPŘ nikomu nemůŽe vzniknout
Žádná újma. Součástí zadávací dokumentace jsou ustanovení o tom, Že účastnícinemají nárok na úhradu
žádných nákladů v souvĺslostĺs účastív ZPŘ. o vyhodnocení ZPŘ a výběru vítězného zhotovitele bude
rozhodovat v druhé polovině října nové zastupĺtelstvo. Zákon o zadáváníveřejných zakázek umožňuje
případně vítěze nevybrat a řízenízrušit, k tomu ale podle předpokladu místostarosty nebude důvod.
Místostarosta informoval, že vzhledem k tomu, že hodnotící komĺse se sejde v období mezi volbami a
ustavujícímzasedáním kdy již stávající zastupĺteléa výbory mají ukončenéfunkčníobdobí, není možné
schválit tradĺčníusnesení uvádějícíjako členy komise předsedy kontrolního a fĺnančníhovýboru. Možností
je, aby členy za obec byly starosta a místostarosta, nebo uvést dosavadní předsedy výborů jmenovitě.
Vyzval dotčenépředsedy a ostatnízastupitele k vyjádření, z nich nĺkdo nevyjádřil zájem o účastv komĺsi.
Návrh usnesení č,. 2o22l 42| 06Ż
Zostu pite lstvo obce

o
.
o
o

Do

břej ovi ce

:

schvaluje zohójení zjednodušeného podlimitnĺho řĺzenĺdle g 53 zókona č. L34/2016 Sb., o zadóvóní
veřejných zakózek, ve znění pozdějšĺch předpisťl, no výběr dodavatele pro podlimitnĺveřejnou zakózku
na stavebnĺ próce s nózvem ,,NoÚ chodnĺk podél ulice Košumberk, Dobřejovice" formou uveřejnění
kompletní zodóvací dokumentace na profilu zodavatele,
schvoluje zadóvocí dokumentoci včetně všech jejĺch příloh,
pověřuje pověřenou osobu (zóstupce společnosti ACC1N Consulting) otevřením nabídek v prostředĺ NEN,

schvaluje hodnoticĺ komisive složenĺstorosto, mĺstostorosta, pověřenó osoba (zóstupce společnosti
ACCON Consulting).
Výsledek hlasování: pro 7 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
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Bod 5) Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování právních služeb _ Frank Bold advokáti, s.r.o.
(projednóvúnĺbodu od 25:03 do 26:24 zveřejněného oudiozóznomu)
Místostarosta seznámil zastupĺtelstvo s požadavkem společnostĺFrank Bold Advokátise žádostína navýšení
hodinové sazby z 2.290 Kč' na 2.590 Kč. Jedná se pouze o navýšení sazby, ostatní ujednání smlouvy jsou
beze změny.
Důvodem je především zpracování právníanalýzy dopadů aktuálních změn Stavebního zákona a jeho vztahu
na vyjímáníZPF ve vztahu k záměru výstavby komerčnízóny Čestlice.

Návrh usnesení 2o22l 42l 07
Zastupitelstvo schvoluje Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytovóní próvních služeb se společnostíFrank Bold
odvokóti, s.r.o. o pověřuje místostorostu obce jeho podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7 protĺ- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 6) Různé
(projednóvóníbodu od 26:24 do 28:43 zveřejněného oudiozóznamu)
lnformace o kulturních a sportovních akcích v následujícím období
Předsedkyně Kulturní komĺse Pavla Mĺkušková ĺnformovala o plánovaných akcích:
o 28.8. Letníkino ve skále,,Mĺmořádná událost" - pořádá obec
o 3. 9. Rozloučenísletem - pořádajíspolky Vodník, DUHA Dobřejovĺce, Dobřejovický čtyřlístek
o 1-0.9' Burgerfest - pořádá spolek Moderní Dobřejovice
o L7.9. Uklidme Dobřejovice _ pořádá obec
o 23 a24.9. -volby
. Říjen (termín bude upřesněn) Špacír- obec ve spoluprácĺ s obcemĺ Modletice, Herink a Popovĺčky
V. soUHRN

pŘułrÝcĺUSNESENíDNE

11.

8.2022

Usnesen í č'. 2022| a2/ oLz
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovotelem 42. jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice místostarostu
lng. Jana Chvótolo.
Usnese

n

í č,. 2o22 | 42 | 02:

Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z 42. jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice
Martino Jozu o Ladislovo Bezoušku.
U snese n í č'. 2022| 42l 03:
zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujĺcĺ progrom 42. jednónĺ zostupitelstvo obce Dobřejovice:
L. Kontrola usnesení
2. Smlouva o dílo -,,Modernizace veřejného osvětlenív obcĺ Dobřejovĺce"
3. Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení,,Dobřejovice, Košumberk - přeložka kVN"
4. Zjednodušené podlimitní řízeník akcĺ ,,Nový chodník podél u|ice Košumberk, Dobřejovice"
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování právních služeb - Frank Bold advokátĺ, s.r.o.

6.

Různé

o

lnformace o kulturních a sportovních akcích v následujícím období

U snese n í č'. 2022 | a2| oa:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o dĺIo se společnostíELToDo 1SVĚTLENĺ, s.r.o., no okci
,,Modernizoce veřejného osvětlenív obci Dobřejovice" kteró bylo předmětem zodónĺVZMR o pověřuje
místostorostu obce k jejímu podpisu.

Usnesen í č,. 2022 | 42 | o5
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o reolizoci přeložky distribučnĺhozořízení určeného
k dodóvce elektrické energie č. 7_s24_72_8120079870 se společnostĺČEZ Distribuce, o. s., se sídlem Teptickő
z
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874/8,405 02 Děčína pověřuje místostarostu jejím podpisem.
U snesen í č,. 2022 l a2 ĺ 06:
Zastu p ite l stv o obce Dobřej ovi ce

o

o
o
o

:

schvaluje zahójení zjednodušeného podlimitního řízení dle 9 53 zókona č. 134/20L6 Sb., o zadóvónĺ
veřejných zakózek, ve zněnĺ pozdějších předpisťl, no výběr dodavotele pro podlimitní veřejnou zakózku
no stavební próce s nózvem ,,Nový chodník podél ulice Košumberk, Dobřejovice" formou uveřejnění
kompletní zadóvací dokumentace no profilu zodavatele,
schvaluje zodúvacídokumentaci včetně všech jejích příloh,
pověřuje pověřenou osobu (zóstupce společnosti ACcoN Consulting) otevřením nabĺdek v prostředí NEN,
schvaluje hodnoticĺ komisi ve složenĺstarosto, mĺstostqrosta, pověřenó osoba (zóstupce společnosti
ACCON Consulting).

Usnesení 2022ĺ42ĺ07
Zastupitelstvo schvoluje Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytovóní próvních služeb se společnostíFrank Bold
advokúti, s.r'o. a pověřuje mĺstostarostu obce jeho podpisem.

Vt. zÁVĚR

Místostarosta popřál všem klidný zbytek léta a konstatoval, že poslední zasedání zastupitelstva v tomto
funkčnímobdobí proběhne ve čtvrtek 8. září. Zasedánízastupĺtelstva obce pak v 18:30 ukončil.

Přílohy zápisu:

L.

Prezenčnílistina

Zápĺs byl vyhotoven dne 17.

Zapisovatel:

08'zo22

lng. Jan Chvátal

't\\

ověřovatelé: MartinJoza

.08.2022

Ladislav Bezouška

d

Místostarosta: lng. Jan Chvátal

Vyvěšeno dne

O .t.?az

7. 08.2022

dne ].7. 08.zozŻ

/

Sejmuto dne
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