oBEc DOBŘEJOV|CE, Na Návsi 26,25L 01 Dobřejovice, lČ:oo24o3-41'
Zápis č. 10
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 25. 6.2ot9 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.

Přítomni:
omluveni:

Ladislav Bezouška, lng. Pavel Brotánek, lng. Jan Chvátal, Martĺn Joza, Jan Krejčí,
Bc. Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková, lng. Libor Stárek, Martin Sklenář
občanéobce Dobřejovice v počtu cca 4 lidé.

t. ZAHÁJEN í zAsEDÁN í zAsTU P|TELSTVA

Zasedání Zastupĺtelstva obce Dobřejovĺce (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v ].8:00 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu $93 odst. ]. zákona
o obcích, informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Dobřejovĺce
od 17 ' 6' 2019. Současně byla zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupitelstva (Jan Krejčíse z jednání omluvil)
a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, že je z veřejného zasedání pořizován audiozáznam, ktenÍ bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce.

tt. URčENízAPtsoVATELE A

oVĚŘoVATELŮ

Starosta navrhl určit zapisovatelem zápisu lng' Jana Chvátala, k návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č'. 2oL9 l LoloĹ:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednání zastupitelstvo obce Dobřejovice lng' Jana
Chvótala.

Výsledek hlasování: pro 8 proti
Usnesení bvlo schváleno.

0

zdržel se 0

Starosta dále navrhl určit ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce Dobřejovice zastupĺtele Pavlu
Mikuškovou a Ladislava Bezoušku. K návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č'. 2ot9 l Lo l 02:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zápisu z jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice poní
Pavlu Mikuškovou o pana Ladislava Bezoušku.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
ttt.

PRoGRAM zAsEDÁNí

(projednóvóní bodu od 7:36 do 3:33 zveřejněného audiozáznamu)
Starosta navrhl doplnit do programu jako samostatný bod:
5. Prisvich - Dodatek č.4 ke Smtouvě o dĺlo ,,Změna č.z Úp Dobřejovic"
6. Rozpočtovéopatření č.5/2019
7. Rekonstrukce ulice Příčnó
bodu různépodbody:
lnÍormace o havorijním stavu příkopu na ul. Košumberk _ opravo zotrubněním
lnÍormace o výpovědi ze strany sběrného dvora Dobřejovice
Nebyly Vzneseny dalšínávrhy na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení č,. 2ot9 l Lo I o3z

o
o

1

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujĺcĺ progrom jednónĺ zastupitelstvo obce Dobřejovice:
7. Kontrola usnesení
2. Zóvěrečný účetobce a účetnízóvěrka za r. 20L8 a Zpróvo o výsledku přezkoumóní hospodoření obce

3.
4.
5.
6.
7.
8.

zo r.2018
Projekt podélnéhodopravního značenína nóvsi
Atlas Audit s.r.o. - Smlouva o vykonóní přezkoumóní hospodaření na r.2079
Prisvich s.r.o. - Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo ,,Změna č'2 ÚP Dobřeiovic"
Rozpočtové opatření č.5/2019
Rekonstrukce ulice Příčnó
Rťlzné

o
o

lnÍormoce o havarijnĺm stavu příkopu na ul. Košumberk _ oprava zotrubněním
lnÍormace o výpovědi ze strany sběrného dvoro Dobřejovice
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
lV. PRoJEDNÁNí sooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvóní bodu od 3:33 do 5:50 zveřejněného oudiozóznomu)
Usnesení ć,. zot9ĺo7/09 - Smlouva TRIADA, - trvá, dne 13. 6.20L9 proběhlo školení,
v červenci čĺsrpnu bude proveden import dat. Smlouva bude uzavřena následně.
Usnesení č,.2oL9louts - součková - kolaudace, - podán návrh na kolaudačnísouhlas
Usneseníč,.2oL9|o7|ts_Żádosti o pozemky SPÚ -trvá, jsou doplňovány podklady pro SPÚ

o

o
o
o
o
o
o
o

Usnesení č,.2ot9lo9/05 - Škodníudálost archivace - náhrada škody uhrazena dne
17.6.20L9
Usnesení ć'.2oL9lo9lo7 -vzMR Příčná - vyhlášeno, zveřejněno na profilu zadavatele.
otevírání obálek bude 2.7.20].9, následně proběhne výběr dodavatele
Usnesení ć.2ot9ĺo9/08 - smlouva věcné břemeno PPD a.s. - podepsána a zaloŽena
Usneseníć,.2ot9ĺo9/09 -soD JiříPergl- podepsána oběma sml' stranami, zaloŽena
Usnesení č'.2ot9lo9/10 - Ro 4/ŻoI9 - zveřejněno

Bod 2) Závěrečný účetobce a ričetnízávěrka za r.2ot8 aZpráva o v'ýsledku přezkoumání hospodaření
obce za r.20tB
(projednóvónĺ bodu od 5:50 do 9:28 zveřejněného oudiozóznamu)
Závěrečný účetobce a účetnízávěrka včetně Żprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 20].8
byly zveřejněny na úřednídesce a elektronické úřednídesce od 4.6. do dnešníhodne.
Ze Závěrečného účtuobce a účetnízávěrky plyne, že příjmy celkem byly 19 934999,42 Kč. Tedy
oprotĺ původně plánovanému rozpočtu vyššío 2 396999,42 Kč. Protĺ schválenému rozpočtu byly vyšší
především přljmy z DPH, daně z příjmu fyzických osob a daně z nemovitých věcí.
Výdaje byly ce|kem L3 74o 757 ,67 Kč. Tedy oproti plánovanému rozpočtu nižšío 3 573 242,33 Kč. Výdaje
byly nižšípředevším díky tomu, že se v roce 20].8 nerealĺzoval plánovaný projekt,,Zklidnění dopravy".
Výsledek hospodaření skončil v r. 2018 přebytkem ve výši 6 L94 24L,75 Kč, o který se zvýšírezerva obce na
investičníakce v budoucím období. K37'12.2018 měla obec na bankovních účtech24 998 188,62 Kč. obec
dále v roce 2016 uzavřela smlouvu o obstaráváníobchodů s cennými papíry ĺnvestičníchfondů ve výši
4 000 000 Kč. Finančnímajetek obce se zvýšil oproti minulému období o 6 234 687,75 Kč.
Předložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2o!8, provedená firmou ATLAS AUDlT
s.r.o. konstatuje, že nebyly zjištěny žádnéchyby a nedostatky. Předseda fĺnančníhovýboru Martin Joza
uvedl, že se finančnívýborse všemi dokumenty seznámĺl a doporučuje je ke schválení.
Návrh usnesení č,. 2ot9 ĺ tol oa:
Zastupitelstvo obce schvaluje Zóvěrečný účetobce o účetnízóvěrku za r. 2018 včetně Zpróvy o výstedku
přezkoumóní hospodaření obce za r. 2078, provedenou firmou ATLAS AUDIT s.r.o. ve dnech 4.70.2018
a 72.2.2019 bez výhrad.

Výsledek hlasování: pro 8 proti
Usnesení bvlo schváleno.

0

zdržel se 0

-2-

Bod 3) Projekt podé!néhodopravního značenína návsi
(projednóvóníbodu od 9:28 do 36:33 zveřejněného audiozőznamu)
V návaznosti na předchozíjednání zastupitelstva obce starosta informoval o připravovaném projektu
podélnéhodopravního značenívobci, který má za cíl zajistit zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy včetně
jejího zpomalení. Rozsah navrhované úpravy je od točny autobusů u ulice Skalĺcká po zúženémísto před
hřištěm. Akutnost tohoto opatření byla vyvolána i uzavřením silnice mezi Průhonĺckýmparkem a oborou,
která do centra našíobcepřivedla dalšístovky až tĺsíceautomobilů denně' ZljŽení profilu komunĺkace zajistí
i bezpečný pohyb chodců v centru obce od a k zastávkám autobusů. Součástí bude i dopravní značení
znemožňujícídlouhodobéparkováníautomobilů před poštou a u fotbalového klubu.
Na základě jednáníse správcem komunikace (KsÚs) se vedení obce podařĺlo zajistit financování
prostřednictvím fondu BEslP. Celková ĺnvestice je v rozsahu cca 20O 000 Kč.
V současnédobě je připraven projekt (sĺtuačnívýkres)a probíhá jednání s Dopravním inspektorátem a MěÚ
v Říčanechodborem dopravy k finálnímu povolení reaIizace. Předpokládaný termín realizace je v průběhu
měsíce srpna 2019. Následně bude chování dopravy po úpravách monitorováno, dopravní opatření případně
následně upravována a doplňována. Na základě těchto zkušenostíbude pak připraven a realizován projekt
stavebních úprav komunikacív této lokalitě (zúženi sĺlnice, doplnění chodníků, přechodů pro chodce atd').
V diskusi vystoupili Zbyněk Kudláček, Martin Joza, Jiří Kappel a Ladislav Bezouška. Diskutovány byly
jednotlivé části projektu, mimo jĺnébezpečnost chodců, parkování před FK v době zápasů, či termín
realizace budoucích stavebních úprav.
Návrh usnesení č,. 2ot9 l Lol os|
ZostupiteIstvo obce schvoluje projekt ,,Podélné dopravní znočení"a pověřuje starostu obce k zojištěnĺ
nezbytných krokťl k jeho reolizaci.
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schvá leno.
Bod a) Atlas Audit

Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření na r.2019
(projednóvóníbodu od 36:33 do 38:09 zveřejněného audiozóznamu)
Společnost Atlas Audit předložila návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření na rok 2019.
V souvĺslosti se stále se zvyšujícíchpožadavcícha administrativní zátěže na straně auditora navrhuje zvýšení
ceny o 5 000 Kč pro rok 2019. Celková cena v rámci smlouvy je ve výšĺ45 000 Kč.
Návrh usnesení č,. 2oL9 ĺ toĺ 06z
Zostupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o vykonónĺ přezkoumóní hospodaření na rok 2079 se společností
Atlqs Audit s.r.o. v celkové výši 45 000 Kč bez DPH o pověřuje storostu obce k jejímu podpisu. Smlouvo je
přílohou č.2. tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
_

Bod 5) Prisvich s.r.o. - Dodatek č.4 ke smIouvě o dílo,,Změna č.2 ÚP Dobřejovic"
(projednóvóní bodu od j8:09 do 47:14 zveřejněného audiozáznomu)
Společnost Prĺsvich s.r.o. předložila návrh Dodatku č.4 ke smlouvě o dílo,,Změna č.2 ÚP Dobřejovic".
obsahem dodatku jsou následující úkony:
aktualĺzace výkresů na mapy KN (z 9. 3.2016 na
20.000 Kč
aktualĺzace výkresů a textů na ÚRp QLL/}OLa na
2o.ooo Kč
náklady s úpravou nebo vypuštěním lokality
15.000 Kč
úplnéznění ÚP Dobřejovic po změně č.. L a 2, vč. úkonůa tisků (od 1' 1.
65.ooo Kč
Celková cena obsažená v Dodatku č.4je ve výši (bez
120000 Kč
je
Z výše uvedeného
zřejmé, že nutnost provedeníaktualizacívýkresůa map je důsledkem neúměrně
dlouhého procesu pořizovánítéto změny Úl oobřejovic (od roku 201'4).
Návrh usnesení č,. 2oĹ9 | to| 07 :
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.4 ke smlouvě o dĺlo ,,Změna č.2 ÚP Dobřejovic" se společnostĺ
Prisvich s.r.o. v celkové výši 120 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce jeho podpisem. Dodatek č.4 je
přílohou č.3 tohoto zdpisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdrŽel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

_
-
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3

20L8)

Bod 6) Rozpočtovéopatření č,.5ĺ2oL9
(projednóvóní bodu od 47:74 do 42:59 zveřejněného audiozőznomu)
Na základě podepsaného Dodatku č'3 ze dne 29.6.2oI7, a nově schváleného Dodatku č. 4 ke Smlouvě o
dílo ,,Změna č'.2 ÚP Dobřejovic" se společnostíPrisvich s.r'o. je nutné schválit navýšení výdajů v položce
3635 - Územní plánováníz původních23o ooo Kč na 300 ooo Kč' Jedná se o konečnénáklady vyplývající
z předmětné smlouvy s předpokladem dokončeníZměny č.2 UP Dobřejovic do konce roku 20L9.
Návrh usnesení ć'. 2oĹ9 ĺ to ĺ o8z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopatření č. 5/2079, které je přílohou č.4 tohoto zúpisu
o uklódó starostovi zveřejnit toto rozpočtovéopotření na úřednídesce.
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 7) Rekonstrukce ulice Příčná
(projednóvónĺbodu od 42:59 do 1:00:03 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta informoval o neúspěchu žádosti o dotaci na projekt,,Rekonstrukce ulĺce Příčnémezĺ ulicemi Polní a
V Porostlým" v programu Ministerstva pro místnírozvoj. Podpořeno bylo 293 žádostíz celkových L 093.
Naše žádost je jako 348 náhradníkz 422, tedy šance na podporu z tohoto programu neexistuje.
Starosta navrhl ĺ přesto pokračovat ve výběrovém řízenína zhotovitele a tento dlouhodobě připravovaný
projekt s platným stavebním povolením realĺzovat ještě v tomto roce. Vzhledem k tomu, že není reálná
šance získat dotaci na tento projekt z jiných zdrojů dále navrhl spolufinancovat tuto rekonstrukci z Fondu
obnovy venkova Středočeského kraje. Ten do 30. června 2020 umožňuje středočeským obcím od 200 do
2000 obyvatel podat maximálně dvě žádosti o dotaci do maximálnísouhrnné výše 1 000 Kč na obyvatele
obce (pro nás 1,113 mil Kč), minimálně však v částce 100 000 Kč. Spoluúčastobce je minimálně 2o%. Do
konce června 2020 pak bude obec ještě mocižádat o zbylou část peněz na dalšíprojekt s platným
(vydaným) stavebním povolením, na nějž se nenajdou finance z jiných dotačníchzdrojů.
V diskusi vystoupilĺJan Chvátal, Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková, Libor Stárek, Martin Joza a Ladislav
Bezouška. Diskutováno bylo mimo jiné, zda projekt vůbec realizovat, zda je možnost jej ještě měnĺt, zda lze
na něj získat dotaci z jiných zdrojů, jaké dalšíŽádostĺ o dotaci obec chystá do Fondu obnovy venkova
Středočeského kraje, jaké jsou podmínky této dotace a zda tento dotačnítĺtul bude vypsán i po roce 2020.
Návrh usnesení č,. 2oL9 | to I 09:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podóním žódosti na dotaci na realizaci projektu ,,Rekonstrukce ulice Příčné
mezi ulicemi Polní o V Porostlým" z Fondu obnovy venkova Středočeskéhokroje o uklódó starostovi obce
podat žódost o tuto dotaci.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 8) Různé
(projednóvóníbodu od 7:00:03 do 1:40:26 zveřejněného oudiozóznamu)
lnformace o havarijním stavu příkopu na u!. Košumberk - oprava zatrubněním
Starosta ĺnformoval o tom, že na ulici Košumberk pod křižovatkou s ulĺcíU Křížku dochází k borcení
vozovky do odvodňovacího příkopu v důsledku podemíláníokrajůdešťovou vodou. Krajská správa a
údrŽba sĺlnic nemá finančníprostředky na řešenípříčina je schopna zajĺstit jen provizorní místníopravu
povrchu. Starosta navrhl řešení, kdy obec by zajistila potrubí a stavební práce. Budou vybudovány
3 vpusti a v délce 99 m dojde k zatrubnění celého příkopu. Celkové náklady jsou odhadnuty na cca
100 000 Kč. Zatrubnění by navázalo na stávajícídešťovoukomunĺkace směrem do centra obce a
zároveň by umožnilo v budoucnu napojĺt dalšíplánované části dešťovékanalizace u plánovaného
chodníku směr autobusová zastávka Košumberk. Nesmídojít ke zhoršeníodtokových poměrů - proto
bude komunikace v daném úseku bez obrubníku a povrch nad zatrubněnou částíbude zatravněn.
Pozemek je v majetku středočeského kraje a ve správě KsÚs, bude uzavřeno věcné břemeno, kdy se
obec bude starat o dešťovou kanalizaci v tomto místě. KSÚS po celé délce úseku odfrézuje kraj silnice,
dá novou Živicĺ a vyznačípodélnédopravní značenívpodobě vodícíchčar.

o

o

lnformace o v'ýpovědi ze strany sběrného dvora Dobřejovice
4

Starosta informoval tom, že v den zasedání obdržela obce výpověd'smlouvy ze strany sběrného dvora
Dobřejovice z důvodu odmítnutí podpisu předloženého dodatku smlouvy č.2 ze strany obce. Starosta
shrnul dosavadní postup:
- koncem loňského roku byly kontrolovány všechny smluvní vztahy s veškeni mi dodavateli včetně
kontrol souladu fakturací a smluv. U sběrného dvora neby| dodáván výkaz s podpisy občanůa
nebyly v souladu částky podle výkazů a smlouvy na jedná straně a fakturace na straně druhé'
- Po domluvě s vedením SD byly sepsány a vyvěšeny podmínky pro bezplatné odkládáníodpadů
občany Dobřejovic, byl připraven formulář a obnovena povinnost provozovatele zajistit podpis
občana a tyto formuláře přikládat k fakturacĺ a veškeré faktury byly vedením obce kontrolovány.
- Poté došlo k cca 25% poklesu fakturace ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
- Začátkem roku 20].9 obec podepsa|a s provozovatelem navržený dodatek smlouvy navyšujícíčástku
za uloženíobjemného odpadu'
- Přĺ kontrole faktury bylo zjĺštěno, že provozovatel obci V rozporu se smlouvou účtujepoplatek ve
výši 2250 Kčjako příspěvek na provoz sběrného dvora. Tato neoprávněná fakturace byla
rozporována a z faktury následně částka vymazána
- Poté došel bez jakéhokoli předchozího jednání na obec další(ze strany provozovatele jĺž
podepsaný) dodatek smlouvy, týkajícísenavýšení plateb o výše uvedený paušál. Vedeníobce
vyvolalo osobní schůzku, kdy bylo ze strany provozovate|e kategoricky řečeno, že bud'bude obec
s dodatkem souhlasit, nebo jí bude smlouva vypovězena. S tím bylo jednání ukončeno a následující
den obec obdrŽela prostřednictvím datové schránky výpověd'smlouvy s dvouměsíčnívýpovědní
lhůtou (tedy do konce srpna 2019).
Vedení obce se obce nebude uzavírat smlouvu pod nátlakem a připraví takové kroky, které zajistí co
největšíkomfort občanůa kontinuitu podmínek při odevzdáváníodpadů do sběrného dvora. Bylo by
například možné,že by částka za odpady odevzdané a zaplacené ve sběrném dvoře byla následně
dobřejovickým občanůmze strany obce proplacena.
V. soUHRN PŘUATÝCH USNESENízE DNE 25.6.2otg

Usnesení č,. 2oĹ9 l

oLz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovotelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice tng' Jana
Lo l

Chvátalo.
Usnesen í č,. 2oL9 | Lo I 02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu
Povlu Mikuškovou a pono Lodislava Bezoušku.

z

jednání zastupitelstvą obce Dobřejovice poní

Usnesen í č,. 2ot9 | to I o3:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoIuje nósledujĺcí program jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice:
7. Kontrola usnesenĺ
2. Zóvěrečný účetobce o účetnĺzóvěrko za r.2078 a Zpróvo o výsledku přezkoumóní hospodařenĺ obce

3.
4.
5.
6.
7.
8.

zo r.2078
Projekt podélnéhodopravnĺho značenína nóvsi
Atlas Audit s.r.o. - Smlouva o vykonóní přezkoumónĺ hospodaření no r.2079
Prisvich s.r.o. - Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo ,,Změno č.2 ÚP Dobřeiovic"
Rozpočtové opatření č.5/2019
Rekonstrukce ulice Příčnó
Různé

o
o

lnÍormace o havarijnĺm stavu přĺkopu na ul. Košumberk - opravo zatrubněním
lnÍormace o výpovědi ze strony sběrného dvora Dobřejovice

Usnese ní č'. 2ot9 | Lo l oaz
Zastupitelstvo obce schvoluje Zóvěrečný (lčet obce o účetnízóvěrku za r. 2078 včetně Zpróvy o výsledku
přezkoumóní hospodoření obce zo r. 2018, provedenou firmou ATLAS AIJD|T s.r.o. ve dnech 4.70.2078
o 72'2.2019 bez výhrod.
Usnesen í č'. 2oĹ9 l to I o5z
5

Zostupitelstvo obce schvoluje projekt ,,Podélné dopravní značení"o pověřuje starostu obce k zojištění
nezbytných krokťl k jeho realizaci.
Usnesení č'. 2ot9 l tol 062
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o vykonónĺ přezkoumőní hospodaření na rok 2079 se společností
Atlas Audit s.r.o. v celkové výši a5 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce k jejĺmu podpisu. Smlouva je
přílohou č.2. tohoto zópisu'
Usnesení ć,. 2oL9 ĺ Lo l 07 z
Zastupitelstvo obce schvatuje Dodatek č.4 ke smlouvě o dĺto ,,Změnd č'2 ÚP Dobřejovic" se společností
Prisvich s.r'o' v celkové výši 120 000 Kč bez DPH a pověřuje starostu obce jeho podpisem. Dodatek č.4 je
přílohou č.3 tohoto zópisu.
Usnesení č,. 2oL9 l Ĺo I o8z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopatření č. 5/2019, které je přĺlohou č.4 tohoto zőpisu
o uklódó starostovi zveřejnit toto rozpočtovéopatření na úřední desce'
Usnesení ć,. 2019 l toĺ 09:
Zastupitelstvo obce souhlasĺ s podónĺm žódosti no dotaci no reolizaci projektu ,,Rekonstrukce ulice Přĺčné
mezi ulicemi Polní a V Porostlým" z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje a uklódó starostovi obce
podat žódost o tuto dotoci.
V. zÁVĚR

Zasedánízastupitelstva obce ukončil starosta v 19:40
Přílohy zápisu:

1) Prezenčnílistina
2) Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření na rok 2019 se společnostíAtlas Audit s.r.o.
3) Dodatek č.4 ke smlouvě o dílo ,,Změna č.z ÚP Dobřejovĺc" se společností Prisvich s.r.o.
4) Rozpočtovéopatření č..5/zol9

Zápis byl vyhotoven dne 28.6.2019

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé:

Pavla Mikušková

Starosta:

.6.ZOLq

Ladislav Bezouška

dne 28.6.20L9

Martin

dne 28.6.2019

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

6-

