oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsi 26,251 01 Dobřejovice, tč: 0024ot4L
Zápis č'.20
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 10.9.2o2o od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.

Přítomni:

Ladislav Bezouška, lng. Pavel Brotánek, lng. Jan Chvátal, Martin Joza,
Bc. Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková, lng. Libor Stárek, Martin Sklenář, Mgr. Martĺn Čmolík
občanéobce Dobřejovĺce V počtu 2 lidí.

Omluveni:

!.

ZAHAJENí zAsEDÁN í zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovĺce (dále ,,zastupĺtelstvo") bylo zahájeno v 18:O0 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 úřední desce od 2.9.2o2o. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 9 členůzastupĺtelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, že je z veřejného zasedání pořĺzován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce. Zároveň upozornil přítomné, Že průběh jednáníje živě
přenáše n prostřed nictvím o becní face boo kové strá n ky.
ll. URčENízAPlsoVATEtE A oVĚŘoVATELtj
Starosta navrhl určit zapisovatelem zápisu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č. 2o2o|2ol ot:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice tng. Jana
Chvótalo.

Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení bvlo schváleno.

proti-

zdržel se

-

Starosta navrhl určit ověřovatelĺ zápisu zjednání zastupitelstva obce Dobřejovice zastupitele Ladislava
Bezoušku a lng. Libora Stárka. K návrhu byl Bc. Zbyňkem Kudláčkem Vznesen protináVrh, aby ověřovatelem
byl určen Mgr. Martin čmolík.Starosta dal hlasovat od protinávrhu
Návrh usnesení ć,. 2o2o ĺ2oĺ 02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovotelem zópisu z jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice
Mgr. Mortina Čmotíka.
Výsledek hlasování: pro 5 proti - zdrźel se 4 (Čmolík,Joza, Stárek, Bezouška)
Usnesení bvlo schváleno.
Návrh usnesení č'. 2o2o l

20 l o3:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovotelem zópisu z jednónĺ zostupitelstvo obce Dobřejovice
Ladislova Bezoušku.
Výsledek hlasování: pro 6 proti_ zdržel se 3 (Kudláček, Brotánek, Stárek)
Usnesení bvlo schváleno.

III.

PROGRAM ZASEDANI

(projednóvóní bodu od 3:33 do 6:14 zveřejněného oudiozóznamu)
Místostarosta navrhl na základě shody zastupitelů na pracovníschůzcenad spojením schůzky s občany nad
projekty s plánovanou lĺstopadovou schůzkou s architekty o centru obce navrhl vyřadit z programu bod
3. ,,Setkání s občany nad projekty obce".
Nebyly Vzneseny dalšínávrhy na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení ć,. 2o2o ĺ2ol o4:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujĺcí program jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice:
L' Kontrolq usnesenĺ
2. Akčnĺplón na období 2020 _ 202L
3. Architektonickó koncepce návsi
4. VZMR,,Úpravy ulice K Lesíku, Dobřejovice"
5' Smlouva o příspěvku o Smlouvo o převodu infrastruktury se společnostĺCANABA,o's.
6' Cenovó nabídka PPU spol' s.r.o. na zhotovenĺprojektové dokumentace (ulice Košumberk)

7. Výstavba ptotů Česttickó utice
8. Smlouva o pronójmu čósti pozemku porc. č. 595/L0 v k.ú. Dobřejovice - Storočeskó pekórna
9. Smlouvo o smlouvě budoucĺ čEZ Distribuce, a.s. _ přeložko vedení u mostku za fotbotovým ktubem

10. Smlouva o smlouvě budoucí ÚvT internet, s.r.o. _ zřĺzení služebnosti tS
Smlouvo o úpravě vzójemných próv a povinnostívlastníků provozně souvisejĺcích kqnalizací oPT NET

1-7.

s.r.o.

12. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kroje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (rodary)
13. lnformace o rozpočtovémopotřenĺ č. 3/2020, přijatém v pravomoci starosty
1-4. Rozpočtové opatření č.4/2020
1-5. RŮzné

o
o
C
o
o
o

lnÍormace z jednóní s Povodí Vltavy (suchý poldr, břeh rybnĺka Skalnĺk)
lnÍormoce o proběhlé úpravě na Čov
lnÍormace o plónované výsadbě stromů na podzim 2020
lnÍormqce o cestě na Modletice
lnÍormoce o žódostech o bezúplatný převod pozemkťl
lnÍormace o plónovaných akcích v obci_ podzim 2020

Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení bvlo schváleno.

proti-

zdržel se

_

lV. PRoJEDNÁĺĺíaooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvónĺbodu od 6:74 do 9:7j zveřejněného audiozóznamu)
a
a

a
a

a

Usnesení č.2o2olL6ĺ11- Projekt rekonstrukce křižovatky Na ohrádce - Trvá: Byl osloven
majitel pozemku potřebného k reaIizaci
Usnesení č'.2o2olt8l04 - Košumberk _ projednání s PolicĺíčR a správcem komunikace Trvá: jednání s PolicĺíČRa projektantem proběhlo a jsou připravovány požadované úpravy
projektu, probíhá jednánís majiteli dotčených pozemků
Usnesení č'.202olL8|06 - stavební povolení pro Revĺtalizaci Dobřejovického potoka - Trvá:
Žádost o stavební povolení byla podána.
Usnesení č'. 2o2ol!8|08 - Kupní smlouva elektroauto a zajištěním dotace z fondu sFŽP Splněno: Automobil byl22J.2020 dodán, obec již obdržela rozhodnutí ministra o přidělení
dotace.
Usnesení č'.2o2olt9l05 - Smlouva o dílo dmychadla Čov - Splněno: smlouva podepsána
oběma smluvními stranami a založena, výměna dmychadel proběhla V srpnu a byla předána
25.8.2020

:

a

a

o

a

Usnesení č,.2o2olt9l06 _ Předání studĺe ,,Napojení obyvatel na ČoV..." - Splněno: studie
byla předána 1.SčV dne 26.8.2020
Usnesení č'.2o2olL9l07 - Smlouva o dílo cesta Dobřejovĺce - Modletice - Splněno: smlouva
podepsána oběma smluvními stranami a založena, výstavba cesty proběhla v červenci
Usnesení č,. 2o2olL9l08 - Smlouva ATLAS AUD|T s.r.o' - Splněno: smlouva podepsána
oběma smluvními stranami a založena
Usnesení č'. 2o2oĺt9ĺ09- Krizový a Povodňový plán - Trvá - by|y osloveny společnosti,
které se zpracováním těchto plánů zabrivají.
Usnesení č,.Żo2oĺt9lL2-Zŕízení
věcného břemene PPAS _ Trvá: smlouva byla podepsána
oběma smluvními stranamĺ, poslána na KN, ktený odmítl zapsat zápĺs VB pro formální
nedostatky v GP' Probíhá oprava GP a dojde k opětovnému podání.

Bod 2) Akčníplán na období 2o2o _ 2027(projednóvóníbodu od 9:13 do L4:32 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta představil Akčníplánobce Dobřejovice na období2o2o- 2021. Ten rozpracovává v červnu
schválený strategický plán na období následujícího L,5 roku. Místostarosta doplnil, že obsahuje 69 projektů
a úkolů.Každý z projektů má svou kartu se zodpovědnou osobou, termíny, odhadovanýmifinančními
nároky a možnými dotačnímitĺtu|y. Každoročněbude vyhodnocováno jeho plnění. V následujícím roce bude
schvalován navazující plán na jeden až dva roky počínající
rokem 2022.
je
přestože
Pavel Brotánek uvedl, že
akčníplán
schvalován do roku 2021, jsou obsahem i karty trvajícíaždo
roku 2026 i do roku 2030 - místostarosta Vysvětlil, že jsou to dlouhodobé náročnéprojekty, kdy v prvních
letech bude probíhat projektová příprava a k realizacĺ dojde v obdobích následujících akčníchplánů. Vznesl
připomínku, že celková náklady na uvedené projekty jsou více jak 1_00 milionů - místostarosta reagoval tím,
že je správné, že u každéhozáměru jsou uvedeny odhadované náklady - k realizaci se přistoupí pouze,
pokud bude mít obec zajĺštěnoudržitelnéfinancování, například formou dotací. Projekty by měly vést
k naplnění strategického plánu - na druhou stranu ta popĺsuje ideálnístav, je možné, že se nepodaří
všechno zrealizovat. Starosta doplnil, že všechny projekty v akčnímplánu podléhajísamostatnému
schvalování zastupĺtelstva co se týká smluv atd... lng. Pavel Brotánek upozornilještě na jeden překlep
v dokumentu.
Návrh usnesení č'. 2o2o | 20 | o5z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Akčníplón obce Dobřejovice na období 2020 _ 2021.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se 1 (Brotánek)
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 3) Architektonická koncepce návsi
(projednóvóní bodu od 14:32 do 29:52 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta představil bod, který byl také součástíprezentace architektů na pracovní schůzce zastupitelstva'
Potřeba ujasnit sĺ a systematicky naplánovat budoucí vývoj návsi a jejího okolí vyplynula ze strategického
plánu obce do roku 2030. Tato věc je velmidůležitá, stanovíráz návsĺ na desítky let (a možná více)dopředu
a měl by jí zpracovávat odborník, ktený má s tímto zkušenostĺa připravívizĺ pro budoucí rozvoj a určenírázu
centra Dobřejovic. Jedná se o lokalitu od točny přes celé centrum (okolí pošty, obecního úřadu, parčík
naproti), budova, č.p.36 až k fotbalovému hřištĺa jeho okolí.
Místostarosta popsal proces výběru zpracovatele. Vzhledem k specifikům výběru dodavatele takové
koncepčnístudie,kdy hlavním kritérĺemnemůžebýt pouze cena, proběhla konzultace s lng.arch.
Miroslavem Vodákem z CBArchitektura. Toto sdruženíse zabrývá současnou architekturou a urbanismem a
koordinuje průběh mnoha architektonických soutěží. Ze schůzky vyplynuly tři možnosti postupu pro výběr
návrhu koncepce (zakázka přímo pro ateliér, vybraný na základě referencí; Soutěžnídialog - oslovenítří
vybraných atelĺérů;otevřená a nonym ní archĺtektonická soutěž).
Po konzultaci s lng. Arch' Petrem Klápště (konzultantem strategického plánu) byla vzhledem k velmi dobré
přípravě záměrů obce ve strategickém plánu a s ohledem na žádoucí budoucí dialog mezi zpracovatelem,
obcí a občany a cenovou náročnost zvolena možnost zadat zakázku vybranému ateliéru. Vedeníobce
zpracovalo patnáctistránkové zadání, které vymezilo mj. vymezilo území.Dále popsalo stávajícístav a na

j

základě podnětů vznĺklých při zpracovánístrategického plánu i cílový stav. Z Arch. Klápštěm navržených pětĺ
ateliérůbyl na základě dosavadních realĺzacíareferencívybrán atelĺérre: architekti. Ten na základě zadání
od obce a několikahodinové schůzky na místě dodal svou nabídku na zhotoveníkoncepce společně
s představením již zhotovených koncepcí podobného charakteru. S nĺmĺbylo seznámeno vedeníobce ĺ
zastupitelé.
V rámci zpracování podnĺknou přímo na místě, na základě dokumentů i jednání se zástupci obce vlastní
analýzy. Zorganizují celkem tři veřejné projednání (ve fázích analýzy, koncept návrhu a finální návrh),
vypracují koncept návrhu a po projednání a připomínkování i finální návrh. Ten bude obsahovat textovou
zprávu, vysvětlující schémata, situaci v podrobnostĺ měřítka 1:]"O0O, schematĺckou dokumentace
navrhovaných budov v měřítku 1:200 (půdorysy, řezy, pohledy), klíčovévizualĺzace a zákresy, odhad
nákladů realizace a návrh etapizace. Termín započetíje možný hned v záŕí,doba zpracováníje celkem cca
7 měsíců.

Starosta doplnil, že součástízpracování je také řešenídopravy v centru, veřejná zeleň a prostranství a
hmotové možnosti budov občanskévybavenosti. Vybraný ateliér má zkušenosti s řešením podobných
zadání v jiných obcí' Výhodou je, že budou řešĺtnávrhy z nadhledu a s odbornou zkušeností. Nabídková
cena je 591 000 Kč bez DPH. Výhodou je, že obec se stane vlastníkem studie a bude s ní moci volně nakládat
- nezavazuje se tedy k povinnosti spolupracovat na dalšíchprojektech s tímto ateliérem. Pavel Brotánek
upozornil, že nebyly dodány cenové nabídky a prezentace od více ateliérů.Místostarosta odkázal na popis
postupu výběru na základě kvality a reference, který byl již prezentován. Vznesl také dotaz k popisu
dosavadního provozu knihovny v ,,Zadání...". Pavla Mikušková vznesla dotaz, zda pokud by obec nebyla
spokojena s konceptem, zda můžeodstoupit od smlouvy. Starosta uvedl, že cílem obou stran je dokončit
studĺĺ,rozpracovaná studie nic neřeší' Systém plateb motivuje obě strany k aktĺvníspoluprácĺ.
Návrh usnesení č,. 2o2o l 20 l 06:
zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o dĺlo na vypracovóní ,,Architektonické koncepce centra
obce Dobřejovice" se společnostĺre:orchitekti studio s.r.o., kteró je přítohou č' 2 tohoto zópisu a pověřuje
storostu obce k jejímu podpisu'
Výsledek hlasování: pro 7 proti 1 (Brotánek) zdržel se 1 (Kudláček)
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 4} VZMR ,,Úpravy ulice K Lesíku, Dobřejovice"
(projednóvóníbodu od 29:52 do 39:76 zveřejněného oudiozóznamu)
V rámcizastupitelstvem schváleném záměru na realizaci úpravy ulice K Lesíku předložil starosta
zastupitelstvu podklady k vyhlášeníveřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele tohoto projektu. Cílem
projektu je úprava části ulice K Lesíku spočívajícív
opravě povrchu, odvodnění, výstavba parkovacích stání a
ve spodní části oprava havarĺjníhostavu Vozovky a výstavby opěrné zdi u pozemku parc. č. st.24.
Vzhledem k výši rozpočtu dle ÚRsu bylo napřímo osloveno 8 společností,které byly doporučeny
z obdobných projektů, na kterých spolupracoval náš projektant a společnosti, které pro obec v historii
pracovaly. Zároveň bude zakázka zveřejněna na profĺlu zadavatele k podání dalšíchnabídek.
Starosta oslovĺlzastupĺtele s nabídkou účastivkomĺsipro otevíráníobálek, zájem projevilMgr. Martin
Čmolík.Kromě něj budou členy starosta, a pověřená osoba (zástupce společnostĺAccoN Consulting).
Starosta navrhl složeníhodnotící komĺse starosta, místostarosta, pověřená osoba a dva členové
zastupitelstva a navrhl p. Martina Jozu, předsedu finančníhovýboru a lng' Pavla Brotánka, předsedu

kontrolního výboru.
Starosta informoval o termínu zveřejněníVZMR na profilu zadavatele, který bude 1'1'.9.zozo a termínu
otevírání obálek, který bude 1''Io.2o2o v 9,00. Zároveň navrhl termín pro setkání hodnotící komise na
6.LO.202O ve 14,00.
Starosta dále ĺnformoval, Že o podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem rozhodne zastupitelstvo na svém
dalším jednání.
Místostarosta informoval, že prověřil dotaz lng. Brotánka, zda současně pouŽívaný systém pro profil
zadavatele splňuje, že se o zakázkách dozví co nejvíce možných dodavatelů' Tak tomu dle zástupce AccoN
Consultĺng je, dle jejich názoru nemá výběr na to dodavatele profĺlu vliv, dodavatelé využívajírůzných
automatizovaných systémůpro zasílánínabídek ze všech systémů.ohledně toho proběhne ještě osobní
konzultace na hodnotící komĺsi.

.!

Návrh usnesení č,. 2o2o l 20ĺ o7
Zastu pite l stv o

-

o

bce

D

:

obřejovi ce

:

schvoluje znění zadóvacích podmínek, tj. Zadóvací dokumentqci o Smlouvu o dílo o rozhodlo o
zahójení zakózky malého rozsohu pod nózvem: ,,Úpravy ulice K Lesíku". Zakózka bude zahójena
uveřejněním Výzvy k podĺiní nabĺdek na profilu zadavatele,
schvoluje komisi pro otevírónĺ obólek ve složenístorosta, zastupitel Mgr. Martin Čmotíko pověřenó
osobo (zóstupce společnosti ACCŻN Consulting),

- a

schvaluje hodnoticí komisi ve složenístorosto, místostarosta, pověřenó osobq (zóstupce

společnosti ACC)N Consulting), p. Martin Joza, předsedo finančníhovýboru a lng. Pavel Brotónek,
předsedo kontrolnĺho výboru.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdrŽel se 1 (Mikušková)
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 5) Smlouva o příspěvku a Smlouva o převodu infrastruktury se společností CANABA, a.s.
(projednóvóníbodu od 39:16 do 54:26 zveřejněného audiozóznamu)
Vedení obce oslovilo na jaře letošního roku společnost CANABA s výzvou k jednání o dořešení stavu v ulici
Sportovní. Díky chybějícísmlouvě o výstavbě a převodu infrastruktury mezi obcía CANABou v době
výstavby bytových domů chybí v ulici Sportovní veřejné osvětlení. Většĺna komunikací v této ulĺcĺležína
pozemcích společnosti, komunikace je navíc v nevyhovujícímstavu - vlĺvem nedostatečného hutnění přĺ
výstavbě sítíje na mnoha místech podkleslá, s rozlámanou zámkovou dlažbou. Schůzka obchodníředitelky
CANABy se vedením obce proběhla 28.5., obě strany vyjádřily zájem na narovnání 20 let nedořešené
situace. Na základě výsledků schůzky nechala obec provést kamerový průzkum kanaĺizace, který ověřil že
kanalĺzačnípotrubíje zde těsné a k sedání vozovky nedochází v důsledku průsaků. Dále obec nechala
Zpracovat cenovou nabídku na opravu celé části poškozenékomunikace (přes 500 m2) a výstavbu opěrné
zídky, která by měla zamezit sjížděníkomunĺkace na zahradu domu č.p'85. CANABA se následně zavázala
provést či zaplatit nejnutnějšíopravy komunikace v ceně 120.000 Kč. Výsledkem jednáníje závazek
společnosti CANABA - pozemní stavby, s.r.o. poskytnout obci Dobřejovice dar ve výši 140 000. Spolu
s darovací smlouvou bude uzavřena kupní smlouva na všechny nynější pozemky společnosti v obcĺ (mimo
pozemek s trafostanicí)a komunikace za celkovou cenu 20 0000 Kč. obec by ještě na podzim 2020 provedla
opravu komunikace. V průběhu oprav by správce veřejného osvětlení v obci zároveň dobudoval chybějící
4 stoŽáry veřejného osvětlení za cenu 145.000 Kč. V diskusi vystoupĺli s doplňujícímĺdotazy Ladislav
Bezouška, Pavla Mikušková, lng. Libor Stárek, Zbyněk Kudláček, Mgr. Martin Čmolíka Martin Joza.
Starosta předloŽil dva návrhy usnesení'
Návrh usnesení č'. 2o2o |2o| o8z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Kupnĺ smlouvu o koupi nemovitých věcí se společnostíiANABA
o.s., kteró je přĺlohou č. 3 tohoto zópisu a pověřuje starostu obce k jejĺmu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Návrh usnesení č'. 2o2o |2o I 09 :
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Darovqcĺ smlouvu no dor obci ve výši H0 000 Kč se společností
1ANABA - Pozemní stovby, s.r'o., kteró je přĺlohou č. 4 tohoto zópisu o pověřuje stqrostu obce k jejímu
podpisu.

Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení bvlo schváleno.

protĺ- zdržel se

_

Bod 6) Cenová nabídka PPU spol. s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace (ulice Košumberk)
(projednóvóníbodu od 54:26 do 56:58 zveřejněného audiozóznamu)
Byla předložena cenová nabídka společnosti PPU spol. s r.o., která pro obec dlouhodobě zpracovává
projekty dopravních staveb a opatření, na zhotovení projektové dokumentace akci ,,Nový chodník a
autobusová zastáVka v ulici Košumberk". Nabídka obsahuje práci geodetů na doměření stavu u napojení
cyklostezky. Zjĺštěníinformacích o inž. sítích,vynětí zeZPF, dendrologický průzkum, vlastní projektovou

C

dokumentaci ke stavebnímu povolení (chodník + zastávky BUS, opěrná zed', veřejné osvětlení), inženýrskou
činnost, kontrolní rozpočet a soupis prací). Nabídková cena je celkem 259 ooo Kč bez DPH.
Návrh usnesení č,. 2o2o l 2o l toz
Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nabídkou společnosti PPlJ spol. s r.o no zhotovení projektové
dokumentoce na okci ,,Nový chodník a autobusovó zastóvka v ulici Košumberk" v ceně 259 000 Kč bez DPH a
uklódó starostovi uzavřít smlouvy o dĺlo v souladu s předloženými cenovými nabĺdkami'
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 7} Výstavba plotů čestlická ulice
(projednóvónĺbodu od 56:58 do 1:10:35 zveřejněného oudiozóznamu)
Na základě schváleného záměru obce vybudovat rozšířený chodník při ulici čestlická a návazně na směny
pozemků s majiteli přĺlehlých nemovitostí a předmětné Směnné smlouvy má obec za povinnost vybudovat
oplocení, které nahradí stávajícíploty nyní bránící v rozšířeníchodníku.
Starosta předloŽĺl zastupĺtelům nabídky třech společností,které byly osloveny s žádostío nabídku realizace
nového oplocení dle projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, že se nejedná o dva stejné ploty byla
zakázka rozdělena na dva samostatné stavební objekty.
Z předložených nabídek vyplývá, Že nejlevnějšínabídku podala společnost SKS odpady s.r.o. a to ve výši 50L
(plot Lát): z72o83,- Kč bez DPH a So2 (plot Rosová): 24971'5,- Kč bez DPH. Celková cena realĺzace je ve výšĺ
521'798,- Kč bez DPH. Na základě komunikace stouto společnostíbylo přislíbeno, že realizace proběhne
nejpozdějĺ do 16.11.2020. Práce proběhnou tak, aby byl co nejméně omezen průchod chodců. V době, kdy
bude nezbytně nutné chodník uzavřít budou chodci informováni prostřednictvím informačníchcedulí na
autobusové zastávce Čestlická a u křižovatky před Spolkovým domem. Po výstavbě nových plotů bude na
zhutněný povrh položena již sehnaná zámková dlažba, která zde bude do doby výstavby nového chodníku

(cca 1-2 roky, dle dotací). lng. Libor Stárek vznesl dotaz, čeho se týkají nejasnosti ohledně So].,
místostarosta Vysvětlil, že probíhá dohoda na technickém řešenísloupků, protože architektem původně
navržené železobetonové sloupky na míru se ukázaly jako neúměrně drahé, navíc je nelze dodat

v požadovaném termínu. Na doplňující dotaz Libora Stárka starosta odpověděl, Že úprava řešení sloupků na
železnénebude dražšínež původní návrh. Na dotaz Pavly Mikuškové, zda cena za dodělání chodníku bude

zvlášť odpověděl starosta, že se bude jednat jen o částku za práci na položeníchodníku, materiál je již
zajištěn zdarma a zhutnění podkladu je součástícenové nabídky. V dĺskusi dále vystoupili Pavla Mikušková
a lng. Pavel Brotánek.

Návrh usnesení č'. 2o2o ĺ2ol !l|
Zastu pite l stvo obce Dobřej ov i ce :
souhlasí s cenovou nqbídkou společnosti SKS odpady s.r.o. no reolizaci výstovby ptotů v rómci okce
,,Rozšířeníchodnĺku v ul. Česttickó" v celkové ceně 521 7g8,- Kč bez DPH,

-

schvaluje Smlouvu o dĺIo se společnosti sKs odpody s'r.o., kteró je přílohou č.5 tohoto zópisu
o pověřuje starostu k jejĺmu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 protĺ- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

Bod 8) Smlouva o pronájmu části pozemku parc. č. 595/10 v k.ú. Dobřejovice - Staročeská pekárna
(projednóvóníbodu od 7:10:35 do 1:19:76 zveřejněného audiozóznomu)
Zastupĺtelstvo obce Dobřejovice na zasedání, konaném dne ].3. 2'2o2o na obecním úřadě v Dobřejovicích,
vyslovilo usnesením č.202oh6/05 souhlas se záměrem umístění mobilního kiosku o velikosti cca 6 x 3,7 m
se zázemím na částĺpozemku parc. č. 595l7o v k.ú' Dobřejovĺce. S odkazem na uvedené usnesenízveřejnila
obec záměr pronajmout část pozemku parc. č. 595/].0. k. ú. Dobřejovice, o výměře 59 m2 společnosti
Staročeská pekárna s.r.o., lČ 26739330, se sídlem U Kapličky L3,251- 0L Dobřejovĺce, jakožto stávajícímu
nájemci části předmětného pozemku o menšívýměře. Záměr bylvyvěšen do24.8. a zájem projevila pouze
společnost Staročeská pekárna. Navržené měsíčnínájemné je 5 10O Kč bez DPH s valorizací dle inflace.
Doba nájmu je stanovena do 31'.12.2023 s automatĺckou prolongací. lng. Libor Stárek poukázal na
problematickou dopravní situacĺ před stánkem. Starosta informoval, že došlo k odstranění zbytečnéhoplotu

ř

V prostoru parkoviště, dojde k jeho

rozšířeníaupraveníasfaltovým recyklátem a nahrazeníkamenůna rohu
zeleně sloupkem' Místostarosta doplnil, že pomůžei chystaná ĺnstalace dopravních značek omezujících
dobu parkování na 2 hodĺny' V diskusi dále vystoupĺl Martin Joza.
Návrh usnesení č. 2o2o l 20 ĺ L2:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje uzavření Smlouvy o nójmu čósti pozemku porc. č. 595/1-0 o
výměře 59 m2 se společnostíStaročeskó pekórno 5.r.o. s výšĺměsĺčníhonójemného 5 1O0 Kč bez DPH, kteró
je přílohou č. 6 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdrŽel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod

9} Smlouva

o smlouvě budoucí

črz Distribuce,

a.s.

-

přeložka vedení u mostku za fotbatov'ým ktubem

(projednóvóníbodu od 1:L9:16 do 1:20:07 zveřejněného audiozóznomu)

PřeloŽku plynového potrubí a elektrického vedení, které v současnosti vede po konstrukcĺ dosavadního mostku
k fotbalovému klubu si vyžádá stavba nového, širšíhomostku. Ta bude navazovat na úpravy toku plánované
V prostoru mezĺ návsía mostkem Povodím Vltavy a.s.. lnvestorem výstavby širšíhomostku a souvĺsejících
přeložek bude dle vzájemné dohody obec Dobřejovice' Cílem je odstranĺt problematické místo na vodním toku,

které můžezpůsobovat vzedmutí povodňové hladiny výše po toku a zároveň ochranu zmíněných inŽenýrských

sítívpřípadě povodní. Předběžné odhadované náklady na přeložku činí150 000 Kč bez DPH.
Návrh usnesení ć'. 2o2o|2o| t3z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o smlouvě budoucĺ o reoliząci přeložky distribučnĺho
zořízení určeného k dodóvce elektrické energie č. 7_s14_12_ 8120075999 se společnostĺČEZ Distrĺbuce, o.s.,
kteró je přílohou č. 7 tohoto zópisu a pověřuje storostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 10) SmIouva o smlouvě budoucí ÚVT internet, s.r.o. _ zřizení služebnosti lS
(projednóvóníbodu od 1:20:0L do 1:27:L3 zveřejněného audiozóznomu)
Na základě jednání se společnost Úvĺ internet s.r.o. a jejímu záměru vybudovat v lokalitě okružníJesenická vedení vysokorychlostního internetu byla společnostíÚVT internet předloŽena smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení služebnostĺinženýrskésítě'

Starosta dále informoval, že v souvislosti s budováním vedení vysokorychlostního ĺnternetu v našíobci,
kterou realizuje právě společnost Úvĺ ĺnternet proběhla osobní schůzka nad dalším případným rozšířením
vedení v obci. Vzhledem k aktuálním uspokojivým stavem komunikací, chodníkůa vybudovaným
ĺnženýrskýmsítímnebude v dohledné době reálné realĺzovat ve většíčásti obce nové vedení' Bylo
dohodnuto, že společnost Úvl ĺnternet je schopna připravit návrh budoucího řešení s tím, že obec
v případě realizace jednotlĺvých projektů bude společnost informovat o možnosti pokládky vedení.
Cena za zřízení služebnosti bude stanovena na tuto akcije stanovena ve výši ].50,- Kč bez DPH za bm.
Návrh usnesení č'. 2o2o | 20 l t4|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřĺzeníslužebnosti inženýrskésítě o
smlouvě o próvu provést stavbu Dobřejovice _ ul. okružnĺ_ Jesenickó se společnostíÚW lnternet s.r.o.
kteró je přĺIohou č. 8 tohoto zópisu o pověřuje storostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 11) Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníkůprovozně souvisejících kanalizací
OPT NET s.r.o.

(projednóvóníbodu od 1:27:73 do 1:29:25 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta informoval, Že v souvislosti s připravovanou kolaudací splaškovékanalizace v lokalitě Nad Pražskou
cestou (Etapa ll.) je nutné uzavřít smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníkůprovozně
souvisejících kanalizací s investorem stavby. Tato smlouva je vyžadována pro vydání kolaudačního
rozhodnutí. Návrh smlouvy byl konzultován a schválen ĺ provozovatelem, kterým je společnost L.sčV'
Návrh usnesení ě. 2o2o / 20 | L5:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o úprově vzójemných próv a povinnostĺ vlostnĺků

provozně souvisejícĺch kanalizacĺ se společnostíoPT NET s.r.o., kterő je přílohou č. 9 tohoto zópisu o
pověřuje storostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 protĺ- zdržel se Usnesení bylo schváleno'
Bod 12) Přljetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (radary}
(projednóvóníbodu od 1:29:25 do 7:j0:53 zveřejněného audiozóznomu)
Místostarosta informoval o schválenídotace ze středočeského Fondu obnovy venkova. Jde o dočerpání
celkem přidělené částky 1000 Kč na obyvatele, ve výšĺ301 285 Kč. Předmětem dotace je jĺžrealizovaný
nákup tříměřičůrychlostis kamerovým systémem. Středočeský kraj požaduje, aby tuto dotacĺformálně
přija lo zastupitelstvo svým usnesením.
Návrh usnesení č,. zo2o ĺ2ol t6:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí s přijetím dotace na projekt ,,Měřiče rychlosti s komerovým
systémem" ve výši 301 285 Kč ze Středočeského Fondu obnovy venkovo a pověřuje starostu obce k uzavření
veřejnopróvní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se _
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 13) lnformace o rozpočtovém opatřeniě.3l2o20, přijatém V pravomocistarosty
(projednóvóníbodu od 7:30:53 do 1:32:00 zveřejněného audioziznomu)
Starosta představĺl rozpočtovéopatřeníč.3/2ozo, které přijal 31'.8'2020 ve své pravomoci.
To navyšuje výdaje paragrafu 2219 - ost. záležitosti pozemních komunĺkacío50 ooo Kč, o stejnou částku
byly sníženy výdaje v paragrafu 6171. Rozpočtovéopatření nemělo vlĺv na bilanci rozpočtu.
Vzoto no vědomí.

Bod 14) Rozpočtové opatření ć'.4lzo2o

(projednóviníbodu od 7:32:00 do L:38:25 zveřejněného audiozóznamu)
Místostarosta představil návrh rozpočtového opatření 412020. To aktualizuje schválený rozpočet dle
aktuálnísĺtuace a projektů. Na příjmovéstránce jde o korekcidaňových příjmů v rámcipoklesu ekonomiky
a vládou vyplaceného kompenzačního bonusu. oprotischválenému rozpočtu je to pokles o 1-,25 mil Kč.
Příjmy naopak posílídíkyvládou schválené kompenzaci L250 Kč na obyvatele (více jak 1,5 mil. Kč),
příspěvcích firmy CANABA na opravu ul. Sportovní a OPTREAL na pořízení radaru na Jesenické. oproti plánu
také výrazně vzrostou přÚmy Fondu infrastruktury a od spol. oPTREAL (o více jakt,7 mĺl Kč'). Celkové
navýšenípříjmů je o 2 205 750 Kč.
Paralelně proběhla revĺze dosavadních a plánovaných nákladů. U vybraných položek byly porovnány
plánované výdaje do konce roku se zůstatkem na daném paragrafu a navržena případná úprava. Zastupitelé
měli k dispozĺci podrobný přehled jednotlivých projektů a nákladů. Celkové navýšenívýdajůrozpočtu je o
1 260 000 Kč. Díky přijetí rozpočtovéhoopatření se zvýšíplánovaný přebytek rozpočtu z76 94o Kč o
94575o Kč na 1 02z690Kč.
Návrh usnesení ć'. 2o?.ol 20 l L7 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtové opotření č. 4/2020, které je přĺlohou č. 70 tohoto
zópisu o uklódó starostovi zveřejnit toto rozpočtovéopatřenĺ no úřední desce.
Výsledek hlasování: pro 9 proti_ zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 15} Různé
(projednóvóníbodu od 7:38:25 do 2:21:53 zveřejněného oudiozóznamu)
- lnformace z jednání s Povodí Vltavy
Dne 7 '7 '2020 proběhlo jednání starosty a místostarosty se zástupci Povodí Vltavy (ředĺtel technické
sekce, ředitel závodu dolníVltava, oddělení investĺc .'.). Hlavním tématem byly možnosti výstavby
suchého Poldru nad sĺlnicíll/rcI. Tento projekt byl navržen po povodních v roce 2013 jako jedno
z opatření, které by mohlo ochránit Dobřejovice a územíníže
po toku před povodněmi (100 letá
povodňová vlna je vtomto místě cca 400 tisíc m3, suchá nádrž by pojala cca polovinu). Suchý poldr

a

měl být zaŕazenjako rezerva ve Změně č.2 územníhoplánu Dobřejovic, vzhledem k nesouhlasnému
stanovisku odboru Životního prostředív Říčanech byl ze změny vyřazen. JĺŽ před jednáním na
Povodí proběhla řada schůzek o tomto tématu: s projekčnímifĺrmami (z nich vyplynulo, že
z hydrologického hlediska dává smysl jen maximální varianta, kdy by přĺ povodni bylo zatopeno celé
údolízadnískály až k mostu D0, stávající násep silnice ll/101 není možnévyužítjako hráz a bylo by
třeba ho odtěžit a vybudovat znovu, nebo v údolívybudovat ještě jednu, stejně vysokou hráz. Pŕi
jednáních na oŽp byl prezentován jejĺch přetrvávající nesouhlas k velkým zásahům do této lokality
ÚSES,jsou schopnĺ povolĺt maximálně opatření typu průlehů,které ale nejsou schopny zadrźet
relevantní množstvívody. Pracovníci povodí ĺnformovali o možnostech výstavby z jejich pohledu protipovodňovou ochranu majíprioritně řešit obce, od roku 2oo7 je k dispozici7 mld. Kč - stavby
probíhajíprostřednictvím s.p' Povodí' obec musí dodat veškerá povolenía podílet se na stavebních
pracích spoluúčastít5%znákladů. Při schvalovánídotace se poměřuje ekonomická efektivita náklady na stavbu x zamezené povodňové škody. odhadované náklady na stavbu nádrŽe se
odhadují okolo 100 mil Kč' Povodňové škody v obcĺ Dobřejovice při povodni 2013 se odhadovaly na
'J" až.2 mil.
Kč, povodeň 2002 byla vyhodnocena jako většĺ.Na základě výše uvedeného je zřejmé, že
obec by do realizace Poldru musela investovat cca 20 milionů, akceptovat výrazné negativníjevy
stavby (zavření silnice 101, objížd'kapřes obec) a podniknout dlouhý povolovací proces s nejistým
výsledkem. Škody, kterým by se v našíobcipodařĺlo zabránit jsou neadekvátnínákladům. obec
proto bude podnikat kroky k realizaci poldru pouze tehdy, vyskytne-lĺse jiný subjekt, který by chtěl
měl zájem suchou vodní nádrž realizovat (hl. město Praha, Botanĺcký ústav'..) - obec se pak k této
snaze dle svých možnostípřipojí.
S pracovníky Povodí byl také projednán stav břehu rybníka Skalník, kdy už na dřívějšíschůzce
s projektantem bylo jasné, že je zde potřeba velký zásah na úseku břehu dlouhém cca ]-50 metrů na
kterém dochází k podemletísvahu. PovodíVltavy tuto akci zařadĺlo do svého plánu na roky
2021.12022.

lnformace o proběhlé úpravě na

čov

Za aktivní spolupráce provozovatele - společnosti 1.SčV proběhla v průběhu srpna výměna
dmychadel vzduchu na Čov Dobřejovice. Tím byla navýšena její kapacita o jednu třetĺnu na 22oO
Eo. Následně byla provozovatelĺ předána studie ,,Napojení obyvatel na kanalizaci a Čov v obci
Dobřejovice". Provozovatel alokoval kapacitu Eo pro stavby a pozemky dle závěrů této studie.
V průběhu prázdnin bylĺ dopisem osloveni majitelé objektů, dosud nepřĺpojených na obecní
kanalizaci, s nabídkou na přĺpojení. Postupně se chodí na oÚ informovat, dochází k podpisu smluv,

racová n í projektových do kum entací, povolová n í a rea ĺzaci přípoje k.
!nformace o plánované výsadbě stromů na podzlm 2020
Ve spolupráci se spolkem Sázíme stromy proběhne na podzim výsadba 20 stromů v úvozu PraŽské
cesty a 30 stromů při nově vybudované cestě od ní přes pole k bývalé silnici parkem. Díky
příspěvkům občanůV programu Adopce stromů bude vysazeno 23 ks stromů okolo Skalníka a přĺ
cyklostezce u bývalého remízku.
lnformace o cestě na Modletice
V termínu od Lo.7 '2020 do 27.7.2020 byla realizována výstavba polní cesty Dobřejovice _
Modletĺce. Starosta informoval, že stavba byla dokončena v termínu a kvalitě dle uzavřené smlouvy
a v souvislosti se skutečným výkazem výměr došlo k úspoře v částce ve výši 'J'45 76L,- Kč vč. DPH,
kdy byly zohledněny vícepráce a méněpráce.
Následně bylo doplněno dopravní značenía bezpečnostníprvky u silnice ll/L01 včetně výrazného
dopravního značenína silnĺci ll/L01 upozorňující řĺdičena kříženís cyklisty, aby byl zajištěna
maxĺmální bezpečnost. l přesto apeluje starosta na maxĺmálníobezřetnost v tomto místě.
Nyní bude ještě nutné provést úklĺddřevní hmoty (VětVí), jĺžproběhla instalace lavičky, ještě dojde
k přesunu přĺlehlých včelíchúlů.
lnformace o žádostech o bezúplatný převod pozemků
starosta ĺnformoval o reakci SPÚ ve věci žádostína bezúplatný převod pozemků, o které obec
žádala. Vyjma pozemků pa rc. č. 1'/1' a 6la byly všechny žádosti zamítn uty (převážně z důvod u, že se
jedná o pozemky mimo zastavĺtelné územíobce a SPÚ je dle zákona obci převést nemůže). Tyto dva
pozemky budou SPÚ prověřeny, zda bude možnéje obci převést.
zp

l

lnformace o plánovaných akcích v obci- podzim 2020
. L2'9.2020 od 12:00 Burgerfestival Dobřejovice (Na Návsi před poštou)
. 19.9.2o2O od 9:00 Úkliaová brigáda
. 10.L0.2020 Špacír
. 29.1'L.2o20 Rozsvěcení vánočníhostromu
o 12.72.2020 Setkání seniorů
Všechny plánované akce budou potvrzeny na základě aktuální zdravotní situace s ohledem na

covtD-19.

pŘllłrÝcľ UsNEsENí DNE

V. souHRN

1o.9.2o2o

U snesen í č,. 2o2o l 2o l ot:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovatelem jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice lng. Jana

Chvótalo.
Usnese

n

í č,. 2o2o | 20 | o2z

Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu
Mgr. Martino Čmotĺka.
U

z

jednóní zastupitelstvq obce Dobřejovice

z

jednőní zastupitelstva obce Dobřejovice

snesen í č,. 2o2o ĺ 20 ĺ 03:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu
Lodislavo Bezoušku'

Usnesení č. 2o2o | 20 | o4z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje nósledujĺcí program jednőní zostupitelstva obce Dobřejovice:
7. Kontrola usnesení
2. Akčníplón no období 2020 _ 2027
3. Architektonickó koncepce nóvsi
4. VZMR,,Úpravy ulice K Lesíku, Dobřejovice"
5. Smlouvo o přĺspěvku o Smlouva o převodu infrastruktury se společnostíCANABA, o.s.
6. Cenovó nobídko PPU spol. s.r.o. na zhotovení projektové dokumentoce (ulice Košumberk)

7. Výstavbo ptotů Čestlickó ulice
8. Smlouvo o pronójmu čósti pozemku porc. č. 595/10 v k.ú. Dobřejovice - Storočeskó pekórna
9. Smlouva o smlouvě budoucí Črz Distribuce, a.s. _ přeložko vedení u mostku za fotbolovým k!ubem

70. Smlouva o smlouvě budoucí ÚVT internet, s.r.o. _ zřĺzenĺ služebnosti tS
71. Smlouvo o úpravě vzójemných próv a povinnostívlostnĺktl provozně souvisejícĺch konolizacĺoPT NET s.r.o.
72. Přijetĺ dotoce z rozpočtu Středočeskéhokraje a uzqvření smlouvy o poskytnutí dotace (radary)
13. lnformoce o rozpočtovémopatřeníč.3/2020, přijatém v provomocistarosty
74. Rozpočtové opotření č.4/2020
75. Různé
a
a

a
a
a
a

lnformace
lnformace
lnformace
lnformace
lnformoce
lnformace

jednónís Povodĺ Vltavy (suchý poldr, břeh rybníka Skalník)
o proběhlé úprově no Čov
o plónované výsadbě stromŮ no podzim 2020
o cestě na Modletice
o žódostech o bezúplotný převod pozemkťl
o plónovoných okcích v obci_ podzim 2020

z

Usnese ní ć. 2o2o | 20 ĺ 05:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Akčníplón obce Dobřejovice nq období 2020 _ 2021.

Usnesení č,. 2o2o | 2o l o6:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dílo na vypracovónĺ ,,Architektonické koncepce centra
obce Dobřejovice" se společností re:qrchitekti studio s.r.o., kteró je přílohou č. 2 tohoto zópisu a pověřuje
stqrostu obce k jejímu podpisu.

-

L1-) "

Usnesení č,. 2o2o l

20

l 07.

Za stu p ite l stv o obce D ob řej ov i ce

'

:

schvaluje znění zodóvacích podmínek, tj' Zadovacĺ dokumentaci a Smlouvu o dĺIo o rozhodlo o
zohójení zakózky malého rozsahu pod nózvem: ,,Úpravy ulice K Lesĺku". Zakózko bude zahójeno
uveřejněnĺm Výzvy k podóní nabídek na profilu zodavatele,
schvaluje komisi pro otevírdnĺobólek ve složenĺstorosto, zastupitel Mgr. Martin Čmolĺka pověřena
osoba (zóstupce společnosti AccoN Consulting),

-

- o

schvaluje hodnoticĺ komisi ve složenĺstqrostq, místostorosto, pověřenó osoba (zóstupce
společnosti ACcoN Consulting), p. Martin Joza, předsedo finančnĺhovýboru a lng. Pavel Brotónek,
předse do kontrol

n

ího výboru.

Usnese ní č'. 2o2o | 20 | o8z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Kupní smlouvu o koupi nemovitých věcí se společnostíCANABA
o's., kteró je přílohou č' 3 tohoto zópisu o pověřuje starostu obce k jejímu podpisu'
U

snese

n

í č,. 2o2o | 20 | 09

:

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Dqrovacĺ smlouvu na dar obci ve výši 140 000 Kč se společností
CANABA

-

Pozemní stavby, s.r.o., kteró je přílohou č. 4 tohoto zópisu a pověřuje starostu obce

k

jejímu podpisu.

to:
Zastupitelstvo souhlasí s cenovou nobídkou společnosti PPU spol.
U

snesen í č,. 2o2o | 20 |

s r.o no zhotovení projektové
dokumentace na akci ,,Nový chodník a qutobusovó zastóvka v ulici Košumberk" v ceně 259 000 Kč bez DPH o
uklódó starostovi uzovřít smlouvy o dĺlo v souladu s předloženými cenovými nobídkąmi.
Us nese n í ć, 2o2o ĺ 20 ĺ tL:

Zostu pite lstv o obce

-

U

D o

břej ovice

:

souhlosĺ s cenovou nabídkou společnosti SKS odpady s.r.o. na reolizoci výstavby plotil v rómci akce
,,Rozšĺřenĺchodníku v ul. Čestlickó" v celkové ceně 521 798,- Kč bez DPH,
schvoluje Smlouvu o dĺlo se společnosti SKS odpady s.r.o., kteró je přĺlohou č.5 tohoto zópisu
a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

snese ní ć,. 2o2o ĺ 20 ĺ Ĺ2:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje uzovření Smlouvy o nójmu čósti pozemku porc. č. 595/1-0 o
výměře 59 m2 se společnostíStaročeskó pekórna s.r.o. s výšíměsíčníhonójemného 5 700 Kč bez DPH, kteró
je přílohou č. 6 tohoto zópisu.
Usnesen í č'. 2o2o | 20 l t3z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o smlouvě budoucí o reolizoci přeložky distribučnĺho
zařízení určeného k dodóvce elektrické energie č. 7_s74_72_ 8L20075999 se společnostĺČrz oistribuce, Q.s.,
kteró je přĺlohou č. 7 tohoto zópisu a pověřuje storostu obce k jejĺmu podpisu.
Usnesen í č'. 2o2o ĺ 20 ĺ L4z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvatuje Smlouvu o budoucĺ smlouvě o zřĺzenĺ služebnosti inženýrskésítě a
smlouvě o próvu provést stovbu Dobřejovice _ ut. okružnĺ_ Jesenickó se společnostíÚW lnternet s.r.o'
kteró je přílohou č. 8 tohoto zópisu a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
U

snese

n

snese

n

í č'. 2o2o | 20 | L5:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o úprově vzójemných próv a povinností vlostníkťl
provozně souvisejících kanolizocĺ se společnostĺoPT NET s.r.o., kteró je přĺlohou č. 9 tohoto zópisu a
pověřuje starostu obce k jejĺmu podpisu.
U

í č'. 2o2o | 20 | Ĺ6:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺs přijetím dotqce na projekt,,Měřiče rychlostis kamerovým
systémem" ve výši 301- 285 Kč ze StředočeskéhoFondu obnovy venkova a pověřuje storostu obce k uzavření
veřejnopróvní smlouvy o poskytnutí dotoce.
Usnesení ć,. 2o2o ĺ 20 ĺ L7 :
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje rozpočtové opatření č. 4/2020, které je přílohou č. 70 tohoto
zópisu a uklódó starostovi zveřejnittoto rozpočtovéopotřenĺ no úřednídesce.

Li

-

V. ZAVER
Zasedání zastupĺtelstva obce ukončĺlstarosta v 20:22

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
Ż) Smlouva o dílo na Vypracování ,,Architektonické koncepce centra obce Dobřejovice" se společností
re:archĺtektĺstudio s.r.o
3) Kupní smlouva o koupi nemovitých věcí se společnostíCANABA a's.
4) Darovací smlouva na dar obci ve výši L40 000 Kč se společnostíCANABA - Pozemní stavby, s.r.o.,
5) Smlouva o dílo se společnostíSKS odpady s.r.o.
6) Smlouva o nájmu části pozemku parc. č' 595/].0 se společnostíStaročeská pekárna s.r.o.
7| Smlouva o smlouvě budoucío realizaci přeloŽky dĺstribučníhozaŕízeníurčenéhok dodávce elektrické
energie č.z_s74_12- 8L20075999 se společnostíČEZ Distribuce, a.s.
8) Smlouva o budoucí smlouvě o zŕizeníslužebnosti inženýrskésítě a smlouvě o právu provést stavbu
Dobřejovice - ul. okružní - Jesenĺcká se společnostíÚvĺ lnternet s.r.o.

9)

Smlouva o úpravě vzájemných práv
společnostíoPT NET s.r.o.
10) Rozpočtovéopatření č.4/Żo2o

a

povinností vlastníkůprovozně souvĺsejícíchkanalizací se

Zápis byl vyhotoven dne 17.9.2020

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

q. zc.z,.

ověřovatelé: Mgr' Martĺn Čmolík

Starosta:

Ladĺslav Bezouška

dne

/H 0? 2c2-O

Martin Sklenář

dne

4? 1 ?c;t:

Vyvěšeno dne .........ĺ..fl..:09:.202Íl..........'.
Sejmuto dne

".

1;-

