oBEc DoBŘEJoVtcE, Na Návsi 26,25L oL Dobřejovice, lč: 0024oL4L
Zápis č.38
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 17. 3.2022 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni:

Omluveni:

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

občanéobce Dobřejovice:
Mgr. Martin Čmolík

l. ZAHA'ENí zAsEDÁN í zAsTU

2

PtTELswA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:03 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. 1 zákona
oobcích, informace o konání zastupĺtelstva byla zveřejněna na úřednídesce od 9.3.2022. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupitelstva, Mgr. Martin Čmolíkse z jednání omluvil.
Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné'
Starosta dále informoval všechny přítomné, Že je z veřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce. Zároveň upozornilpřítomné, že průběh jednáníje živě
přenášen prostřednictvím obecní facebookové stránky, kde jsou záznamy také uchovávány.

ll. URčENízAPlsoVATELE A oVĚŘoVATELtj
Starosta navrhl, aby místostarosta lng. Jan Chvátal byl určen zapisovatelem zápisu,

Vzneseny protinávrhy.
N

ávrh usnesení č,. 2022| 38 | oL:

Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovatelem
lng. Jana Chvótala.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schvá leno.

38.

k návrhu

nebyly

jednónízastupitelstva obce Dobřejovice místostarostu

jednání zastupitelstva obce Dobřejovice Martina Jozu a Ladislava
Bezoušku. Bc. Zbyněk Kudláček navrhl za zapisovatele lng. Pavla Brotánka. Starosta dal hlasovat od
protinávrhu.

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu

z

Návrh usnesení č,. 2o22| 3s| 02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu z 38. jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice
pano lng. Povla Brotónko.
Výsledek hlasování: pro 1 (Kudláček) proti L (Bezouška) zdrželse 6
Usnesení nebvlo schváleno.
Návrh usnesení č' 2o2zl 38l o3:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu z
Martina Jozu a Lodislova Bezoušku.
Výsledek hlasování: pro 7 proti - zdržel se 1 (Kudláček)
Usnesení bvlo schvá leno.
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38.

jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice pona

PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednúvóní bodu od j:05 do 4:I3 zveřejněného audiozóznamu)
Itt.

Starosta konstatoval že nemá žádnédoplnění ke zveřejněnému návrhu programu. Dalšínávrhy také nebyly
uplatněny.
Návrh usnesení č,. 2o22ĺ38l oaz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujícĺ program j8. jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
7. Kontrolo usnesení
2. Pomoc Ukrajině - možnosti a způsoby pomoci obce Dobřejovice
3. Rozpočtové opatření č.1/2022

4.
5.
6.
7.

Vyhodnocení inventur za rok 2027

opravo zópisu z 29. zosedóníZostupitelstvo obce
Zpróva z jednóní Finančníhovýboru
Různé

o
o

lnÍormoce o dopravních stavbóch v obcią okolĺ
lnÍormace o kulturních, sportovních a společenských okcích
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

tV. PRoJEDNÁĺ!í soot] PRoGRAMU

Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvóní bodu od 4:L3 do 73:04 zveřejněného oudiozóznamu)

o
o
o
o
o
o

o
o

_

-

-

Krizový a Povodňový plán
Trvá
doposud stále nebylo
rozděleno plnění z dotačníhotitulu, čekáme na sdělení. Projekt protipovodňových opatření
je již zpracován.
Usnesení č'.2o2l|28|to - záměr prodeje pozemků parc. č. L53lIo9, ts3/LLo a LS3/LII ,
příprava smlouvy se závazkem Povodí Vltavy - Splněno částečně- kvůlĺvyřešení žaloby na
pozemek v Mlýnském rybníku dojde k výrazné změně - tedy směně pozemků. Probíhají
práce na geometrĺckých plánech a ocenění směňovaných pozemků.
Usnesení č'.2o2Ll3oĺ08- Smlouva služebnost Arcibiskupství pražské- Trvá - Smlouva byla
podepsána z našístrany a doručena druhé straně k podpisu a podání zápisu do KN.
Usnesení č'. 2o2Lĺ34lo5 - předání obsahu změny č. 3 územního plánu a zabezpečení
zpracování návrhu změny - Splněno částečně- obsah změny byl předán, na návrhu pracuje
proje kta nt, před po kláda ný te rm ín před lože n í zastupitelstvu je květe n.

Usnesení ć,. 2o2olĹ9lo9

Usnesení č'. 202l'134106 - Smlouva o zajišťovánía financování dopravní obslužnosti se
Středočeským krajem - Splněno částečně- Zaslány podklady potřebné pro přípravu
smlouvy, čeká se na jejízasláníze Středočeského kraje.
Usnesení ć,. 202Ĺ|34108 - jednání s obcí čestlice ve věci vznĺku Dobrovolného svazku obcí
(DSo) za účelemvýstavby společnéZákladníškoly, předloženídokumentace ke vzniku DSo Splněno částečně- Memorandum o spolupráci a Dohoda o společném školském obvodu
by|y podepsány. Dokumentace ke vzniku Dso byla předložena obci čestlice
k připomínkování.
Usnesení ć'.2o2Ĺl34l11 - lnventury za rok 2021 - Splněno - viz projednávaný bod.
Usnesení č,. 2022ĺ36ĺ04 - Memorandum o spoluprácĺ s obcí Čestlĺceve věcĺ výstavby
společné,,NoVé základní školy" - Splněno - Memorandum bylo podepsáno oběma
smluvnímĺ stranami a založeno
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a
a

a

Usnesení č,.2022136105 - Dohoda o vytvoření společnéhoškolskéhoobvodu s obcí čestliceSplněno - Dohoda byla podepsána oběma smluvními stranamĺ a založena.
Usnesení ć,.2022|36106 - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování finančníhopříspěvku na
neinvestĺčnívýdaje s obcí Čestlice - Splněno - Dodatek č.1 byl podepsán oběma smluvními
stranamĺa založen
Usnesení č,.20Ż2136ĺ07- Architektonická studie ,,Stavební úpravy a přístavba Sportovního
a společenského centra Dobřejovĺce" - Splněno částečně- lnformace o schválení studie

byla předána projektantům

a

a

byly zahájeny práce na samotném projektu

stavby,

předpoklad dokončeníje květen.
Usnesení č,.2022136ĺ08- Smlouva o zYízení věcného břemene k pozemkům parc. č.738,
55L/L,552/7, a 370/4 vše v k.ú. Dobřejovĺce se společností ÚVT lnternet s.r.o., - Splněno
Smlouva byla podepsána oběma smluvními stranamĺ a založena
Usnesení č'.2022136ĺ09 - Darovacísmlouva na pozemky parc' č. t3o/33, parc. č. L49/2oa
parc. č. Lo46 a části pozemků parc. č.I53/L a parc. č. 153/80 vše v k.ú. Dobřejovice - Trvá
čeká se na schválení geometrĺckého plánu katastrálním r1řadem
Usnesení ć.2022ĺ36ĺ10 - Zřejmá nesprávnost v zápisu z 29. zasedání Zastupitelstva obce _
Trvé-- revokace usnesení, viz dnešníbod jednání
Usnesení č,.2022136|11 - oprava zřejmé nesprávnosti v zápisu z 35. zasedání Zastupitelstva
obce - Splněno - oprava zápisu byla vyvěšena na Úřední desce
Usnesení č,. 2022136112 - odkup nemovĺtostĺč.p. 3 a pozemku parc. č. st.148 od České
pošty s.p. -Trvá -Smlouva byla doplněna o připomínky a návrhy ze strany obce a předána
druhé straně k posouzení.
Usnesení č,.2022136113 - Pořízení změny č. 4 územního plánu Dobřejovic - Trvá - Čeká se
na podpĺs smlouvy ze strany navrhovatele.
Usnesení č,.2022|36ĺ14 - Přijetí dotace na projekt ,,Rozšířeníchodníku v ulici Čestlickéa

-

a

-

a
a
a

a
a

oprava dešťovékanalizace" ze Středočeského Fondu obnovy

a

-

Splněno částečně-

Středočeskému kraji byly poslány podklady pro vyhotovení smlouvy, čeká se na její zaslání
Usnesení č'.2o22l37|o4 - ozv Šlolst'1obvod - Splněno _ ozv byla uveřejněna ve Sbírce
právních předpisů.

Bod 2) Pomoc Ukrajině - možnosti a způsoby pomoci obce Dobřejovice
(projednóvóní bodu od 13:04 do 25:5j zveřejněného oudiozóznamu)
V návaznostĺ na aktuálnísituaci na Ukrajĺně a v souvislosti s akutním nedostatkem ubytovacích kapacit ve
Středočeském kraji pro občany Ukrajiny prchajícíchpřed válkou informoval starosta, že poskytl krizovému
štábu HZS středočeského kraje možnost ubytování 15ti válečným uprchlíkůmv budově č.p' 245 (blivalá
ubytovna FK). V průběhu předcházejícího a tohoto týdne proběhly v budově nezbytné práce vedoucí
k bezpečnémua hygienickému provozu budovy včetně generálního úklidu. Zároveň bylo nutné provést
úpravu elektrické skříně a výměnu jističů,tak aby v týdnu od Ż2.3.2022 bylo možné osadĺt technologĺi
tlakové kanalizace u objektu. Do té doby bude nutné zajistit vyváženíjímky. Starosta také poděkoval panu

Milanu Richtrovi za aktivní pomoc s opravou stromem poškozenéstřechy, kterou do prostor protékalo. Byl
také instalován vysokorychlostní internet.
Vedení FK Dobřejovice poskytlo na žádost obce k užíváníprostor klubovny, kterou má klub v zápůjčce a
na bíd lo pomoc při zajištbvá n í potřeb pro ubytova né.
Starosta dále informoval, že z hlediska zajištěnízákladních potřeb bude nutné dovybavit ubytovnu min.
lednĺčkous mrazákem, mĺkrovlnou troubou, nádobím, příbory, prostěradly, úklidovými prostředky ručníkya
hygĺenickými potřebami. V této souvislosti byl na obecních stránkách a facebooku uveřejněn příspěvek se
sbírkou konkrétníchvěcí pro vybavení. Následně, až bude znám počet a složeníubytovaných osob sbírku
bude obec postupně aktualizovat o potřebné věci přímo pro ubytované'
Jako dalšípřípadnou pomoc navrhl starosta založit transparentní bankovní účetpro fĺnančnísbírku, která by
mě|a sloužit k zajištění fĺnančníchprostředků na stravovánía případných výdajů za služby pro ubytované
uprchlíky na územíobce Dobřejovice. Účet bude k dispozici od pondělního odpoledne.
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Starosta doplnil, že dnes ještě proběhla oprava střechy na budově č.p.245, tak aby byl zajištěn nerušený
provoz. Starosta dále informoval o pracovníschůzce zastupitelstva, která se uskutečnila tento týden v úteý,
kde byly diskutovány dalšímožnostĺpomocĺ. Z výše uvedené schůzky vzešel všeobecný souhlas na
poukázání finančníhodaru ve výši 100 ooo,- Kč organĺzaci český červený kříž.
Pavla Mikušková informovala o možnostivyužít spolupráci s Průhonicemi na zajĺštěnívzdělávacího a
volnočasového programu pro ubytované dětĺ a že prověří možnost zajištěnípátečníhoprogramu
v dobřejovické knihovně. Do zajištěnípodmínek pro ubytované se také zapojí kulturní komise.
Z pléna pan Grödl informoval, že se pokusíkontaktovat paníz Ukrajiny bydlícív Dobřejovicích, učitelku MŠ,
zda by mohla pomocis případným programem pro dětĺ.
Návrh usnesení č'. 2022| 38| o5z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje:
využitíbudovy č.p. 245 pro potřeby ubytování uprchlíkťlpřed vólkou na Ukrojině,
zřĺzenítransporentního účtuvedeného u Komerční banky a's' sloužícíhok zajištěnífinančních
prostředkťl k zajištěnípotřeb pro uprchlíky z Ukrojiny ubytovoných na územĺobce Dobřejovice,
převedení finančnĺčóstky 700 000,- Kč na výše uvedený trqnsporentní účetz běžného účtuobce

-

Dobřejovice,

finončnídar ve výši 700 000,- Kč organizaci Český červený křĺžlČ: 00426547 do progromu ,,Veřejnó
finančnísbírka na pomoc ČervenéhokřížeUkrajině" na čĺsloličtu: 33j999/2700, variabilnĺ symbol
1502.

Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schvá leno.
Bod 3) Rozpočtovéopatření

č'.

t|2o22

(projednóvóní bodu od 25:53 do 27:22 zveřejněného oudiozóznomu)
Starosta informoval, že v souvislosti s pomocíobčanůmUkrajiny, kteří prchají před válkou a na základě
sdělení Ministerstva financí je nutné pro výdaje obce spojené v této oblasti zřídit paragraf 6221' _
Humanitární zahraničnípomoc přímá.
V návaznosti na pracovní schůzku zastupitelstva a předchozí bod jednání navrhl starosta Rozpočtové
opatření na paragrafu 622L výdaje ve výšĺ500 000 Kč a příjmy ve výši ].00 000 Kč.
Návrh usnesení č. 2022 l 38l o6z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Rozpočtové opatřenĺ č.1/2022, které tvoří přílohu č.2 tohoto
zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod a) Vyhodnocení inventur za rok2o2Ĺ
(projednóvóní bodu od 27:22 do 29:20 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta ĺnformoval, že byly řádně dokončeny inventury za rok 202L jak obce, tak příspěvkové organizace
MŠKorálek. Zastupitelé obdrželi souhrnnou inventarizačnízprávu s doporučenímijednotlivých
inventarizačních komisí.
lnventarizací nebyly na jednotlivých účtechzjištěny žádnérozdíly.
Na základě doporučeníjednotlivýchĺnventarĺzačníchkomĺsínavrhuje starosta vyřadit z majetku obce
položky uvedené v příloze tohoto zápĺsu, přičemžse jedná o nefunkčníapoškozené věci, které již byly
nahrazeny, nebo jsou uskladněny bez dalšíhoužitku. Pokyn k vyřazení bude následně zveřejněn na úřední
desce a e-desce.
Návrh usnesení č'. 2o22l 38| 07 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje:
souhrnnou inventarizačnízpróvu za rok 2021
vyřazení 6 položek dle přílohy č.3 tohoto zópisu z majetku obce.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno

-
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Bod 5) oprava zápisu z 29. zasedání Zastupitelstva obce
(projednóvóní bodu od 29:20 do 32:16 zveřejněného oudiozóznomu)
V opravě zápisu přijaté na 36. zasedání byla následně ještě objevena dalšíformální chyba v číslování
usnesení. Proto je nutné usnesení revokovat:
Návrh usnesení č,. 2o22l38l o8z
Zastu pitelstvo obce Dobřejovice

-

:

rušíusnesení č.2022/36/10,
schvaluje opravu zřejmé nespróvnosti

o

o

v zőpisu z 29' zasedónĺ

Zastupitelstvo obce takto:

"o'.''"'}i|łÍĺ,i:Íľ:ł:,ył::';::'!'ľ8ľľł'ź;::::::xÍ::::ły,ľ,n,,,",,,ĺt
2021/29/07',,
pťlvodnítext ,,Nóvrh usnesení č. 2021/30/02" nahrazen textem ,,Ndvrh usnesení č.
2027/2s/02',,
původnítext ,,Nóvrh usnesení č. 2021/30/03" nohrozen textem ,,Nóvrh usnesení č'
2027/29/03'.,
V čósti ,,tV. soUHRN pŘunľŕcu USNESENĺDNE 8'6.2027" je původnítext,,Bez usnesenĺ"
nahrozen textem:
Usnesení č. 2021/29/01 :
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zastupitelstva obce
Dobřejovice lng. Jona Chvótala.
Usnesení č. 2021/29/02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu z jednóní zastupitelstva
ponĺ Povlu Mikuškovou o panq Ladislova Bezoušku.
Usnesení č. 2021/29/03:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující program jednóní zastupitelstva
obce Dobřejovice:

7.

o

Rťlzné

Veřejné projednónĺ konceptu nóvrhu,,Architektonické koncepce centra obce

Dobřejovice"'

Výsledek hlasování: pro
Usnesení bvlo schváleno

8 proti- zdržel se

-

Bod 6) Zpráva z jednání Finančníhovýboru
(projednóvóníbodu od 32:76 do 34:57 zveřejněného audiozóznamu)
Předseda Finančníhovýboru p. Martin Joza informoval o výsledcích kontroly konané 9.3.2022' Její náplní
byla kontrola dokladů za 4Q roku 2o2I,kontrola nápravy závad z předchozí kontroly a kontrola dotací
spolkům za rok 2o2L. s velkým potěšením konstatoval že kontrola proběhla až na drobné jednotlivosti
opravené na místě bez jakýchkoli závad' V dalšíplánované kontrole se FV bude věnovat závěrečnému účtu
obce, doklady z LQ 2022 a naváže na audit konaný 6.4'Ż022'
Zastupitelstvo obce Dobřejovice bere zpróvu no vědomí
Bod 7) Různé
(projednóvóníbodu od 34:57 do 54:20 zveřejněného oudiozóznamu)

o

lnformace o dopravních stavbách v obci a okolí
oprava komunikace k Průhonickému parku - dochází k drobnému zpoždění,protože
probíhajívětšísanační
práce na krajnicích. Pokládka asfaltu bude probíhat v týdnu od 21.3.
po dobu týdne. obci se povedlo zajistit významné opravy v rámci peněz vyhrazených na
opravy objízdných tras. Konec pracíje plánovaný na přelom března a dubna.
Chodníky Čestlĺcká- Stavba začne od 1. dubna, bude rozdělena do 3 etap (1: od přechodu u
fotb. hřiště přes parčíkpřed Spolk. Domem, 2: křižovatka s ulicíNa Průhoně až po ulĺci
Slepá, 3: v prostoru autobusových zastávek Dobřejovice, čestlická. Provoz bude ve všech

o

o
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o

etapách veden v jednom pruhu a bude řízen semafory. Termín ukončeníjedo konce června
oprava Mostu a okružníchkřĺžovatekna Exitu 8 D1- Časově se bude částečněpřekr'ivat
s předchozí stavbou. Zahájení od20.4. potrvá padesát dní. Po celou dobu bude uzavřen
most. Veškerá tranzitní doprava bude vedena po objízdných trasách přes silnici ll/101 na
Exit 12 D].. Pro automobily bude po celou dobu (s výjimkou 22' a 23.4) k dispozici EX|T 8 D1
pro příjezd od Prahy do Dobřejovic a sjezd z Dobřejovĺc na Brno. V opačnémsměru bude
možné využítpodjezd pod dálnicí D]. směrem na Nupaky, kde ale bude kvůli autobusům
363 řízen provoz kyvadlově semafory. Stavba bude mít celkem 5 etap' Řešení dopravy je
hodně složité. Aktuální ĺnformace budou v dubnovém Zpravodaji, na webu a na facebooku.
Místostarosta doplnil, že autobusy 328 se do podjezdu na Nupaky nevejdou a stále se pro
ně hledá objízdná trasa, která nejspíše povede přes EX|T L2D1'. Kratšíobjížd'kanebyla
možná mimo jĺnéze strachu správních orgánů ze žalob spolků bojujícíchproti výstavbám a
silnicím v okolí Exitu 6. Ukázalo se také že pokud by nebyla uzavřena silnice parkem, byly by
problémy v automobĺlové i autobusové dopravě řádově menší.Starosta doplnil, že autobus
328 bude s největšípravděpodobností jezdit přes Exĺt 12 do Modletic, Herinka a poté až do
Dobřejovĺc, kde bude končit' Doplnil, že cesta na Nupaky bude po akci v rámci oprav
objízdných tras bude následně opravena.

o

!nformace o kulturních, sportovních a spoIečenských akcích
Předsedkyně kulturní komise Pavla Mikušková informovala o jednání kulturní komĺse dne 1O.3. a o
plánovaných kulturních, sportovních a společenských akcích v Dobřejovĺcích v následujícím období.
o Neděle 20. března -Vítáníobčánkůnarozených V roce 2o2La2o2z_ Spolkový dům
Dobřejovĺce
o Neděle 27 ' března - 1. domácí mistrovské utkání B týmu FK Dobřejovice (dále dle rozpisu)
o Neděle 3. dubna - 1. domácí mĺstrovskéutkáníA týmu FK Dobřejovice (dále dle rozpisu)
o Čtvrtek 21. dubna - Výlet pro seniory obce - Bohemia sekt, Vodní hamr Dobřív, Zámek
Hořovice
o Sobota 23. dubna _ Uklid'me Dobřejovice - tradĺčníúklidová brigáda s následným
občerstvením u Skalníka
o Sobota 30. dubna - Páleníčarodějnic - skála u rybníka Skalník (Moderní Dobřejovĺce)
o Sobota 4. června _ Dětský den Dobřejovice
o Sobota 4. čeruna - Večerníprogram s koncertem (Moderní Dobřejovice)
Bc. Zbyněk Kudláček informoval o tom, že Myslivecké sdruženíDobřejovice plánuje se zámkem
Nebřenice Dětský den v Nebřenicích dne 18. června.

V. soUHRN

pŘułľýcľlUSNESENíDNE

17. 3.2022

U snesen í č, 2o22| 38 | oĹ:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovotelem
lng. Jana Chvótala.

38.

jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice místostorostu

í č'. 2o22| 38 | o3z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z 38. jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice pona
Martina Jozu a Lodislava Bezoušku.
Usnese

n

U snesen í ć,. 2022| 38| oa:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující progrom 38. jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice:
7. Kontrolo usnesení
2. Pomoc Ukrojině _ možnosti a způsoby pomoci obce Dobřejovice
3. Rozpočtové opotřenĺ č.1/2022
4. Vyhodnocení inventur za rok 2027
5. oprova zópisu z 29. zosedóníZastupitelstvo obce
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6.

/.

U

snese

Zpróva
Kuzne

o
o

z

jednóní Finančníhovýboru

lnÍormace o doprovnĺch stavbóch v obcio okolí
lnÍormace o kulturnĺch, sportovních a společenských akcích

n í č,. 2oŻ2|

38 | o5z

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje:
využitíbudovy č.p. 245 pro potřeby ubytovőníuprchlíkťl před vólkou na Ukrajině,
zřízenítransparentního účtuvedeného u Komerční banky a.s. sloužícíhok zajištěnífinančních
prostředkťl k zajištěnípotřeb pro uprchlíky z Ukrajiny ubytovaných na územíobce Dobřejovice,
převedenĺ finančnĺčóstky 700 000,- Kč na výše uvedený tronsparentní účetz běžného ťlčtuobce

-

-

Dobřejovice,

finančnídar ve výši 100 000,- Kč organizaci Český červený křížtČ: 00426547 do programu ,,Veřejnó
finončnísbírka na pomoc ČervenéhokřížeUkrojině" na čísloúčtu:3j399g/2700, voriabilnísymbol
1502.

Usnese

n

í č,. 2oŻ2l 38

l 06:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2022, které tvořĺ přĺlohu č.2 tohoto
zópisu.
U snesen í č'. 2o22| 38| 07
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje:
souhrnnou inventorizačnĺzpróvu za rok 2027
vyřazení 6 položek dle přílohy č.3 tohoto zópisu z majetku obce.
z

-

Usnesen í č,. 2022 | 38 | o8z
Zo stu pite l stvo obce

-

D

obřejovice

:

rušĺusnesení č.2022/36/70,
schvoluje oprovu zřejmé nespróvnostiv zópisu z 29. zosedónĺZastupitelstvo obce tokto:

o
o

"'i''"k!,ł"ł:,|}:i;,::,:::,::Thłji:,,,"rxi:-r:ř#':i::i'i:z::ĺ;:{;,:,::,
.

pťlvodnĺ text,,Usnesení č. 2027/30/03" nahrazen textem,,UsnesenÍ č. 2027/29/03',
V čósti ,,tV. soUHRN pŘunrÝcu USNESENĺ DNE 8.6'2027" je pťlvodnĺtext ,,Bez usnesení"
nahrozen textem:

Usnesení č. 2021/29/01:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zastupitelstvo obce
Dobřejovice lng. Jano Chvótolo.
Usnesení č. 2027/29/02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednóní zostupitelstvo
paníPovlu Mikuškovou a pona Ladislova Bezoušku.
Usnesení č. 2021/29/03:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující program jednóní zastupitelstva
obce Dobřejovice:

1.

o

Různé
Veřejné projednóní konceptu nóvrhu,,Architektonické koncepce centro obce

Dobřejovice".

vl. znvĚn
Zasedánízastupitelstva obce ukončil starosta v 18:57
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Přílohy zápisu:
Prezenčnílistina
2. Rozpočtovéopatření č.L/2o22
3. lnventury _ vyřazení položek

L.

Zápis byl vyhotoven dne 24. 3.2022

Zapisovatel:

lng' Jan Chvátal

ověřovatelé: MartĺnJoza

3.2022

Ladislav Bezouška

Starosta:

..>..

dne24.3.2022

Martin Sklenář

Vyvěšeno dne : 24. 3.2022

Sejmuto dne

dne 24.3.2022

:
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