oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsi 26, 25L otDobřejovice, lČ: 00240141
Zápis č. 18

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 14.5.2o2o od 18:00 na obecním úřadě v Dobřeiovicích.
Přítomni:

Omluveni:

Ladislav Bezouška, lng. Pavel Brotánek, lng' Jan Chvátal, Martin Joza,
Bc. Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková, lng. Libor Stárek, Martin Sklenář
občanéobce Dobřejovice V počtu 2 lidí'
Jan Krejčí

l. ZAHAJEN í zAsEDÁN í zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v ].8:0]' starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu $93 odst. ]. zákona
oobcích, ĺnformace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce od 6.5.2o2o. Současně byla
zveřejněna na elektronĺcké úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupitelstva (Jan Krejčíse z jednání omluvil) a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále ĺnformoval všechny přítomné, Že je z veřejného zasedání pořĺzován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce. Zároveň upozornil přítomné, že průběh jednáníje Živě
pře náše n prostřed n ictvím obecn í facebookové strá nky.
lI. URčENízAPtsoVATELE A oVĚŘoVATELŮ

starosta navrhl určit zapĺsovatelem zápisu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č'. 2o2o l t8 ĺ ot:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice lng. Jana
Chvótola.

Výsledek hlasování: pro 8 proti
Usnesení bvlo schváleno.

0

zdržel se 0

starosta navrhl určit ověřovateli zápisu zjednání zastupĺtelstva obce Dobřejovice zastupitele lng. Libora
Stárka a Ladĺslava Bezoušku. K návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č'. 2o2o I L8| 02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu
lng. Libora Stórka o pana Ladislava Bezoušku.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
III.

z

jednónĺ zastupiteIstva obce Dobřejovice

PROGRAM ZASEDANI

(projednóvóní bodu od 2:07 do 4:58 zveřejněného oudiozóznomu)
Starosta navrhl doplnit program o samostatný bod, před bod různé

-

Připojení měřičůrychtosti (PAM) na Dopravní portót Středočeskéhokrdje a PčR
Důvodem je potřeba vydání souhlasu zastupitelstva obce k přĺpojení a sdílenídat z měřičůrychlostĺ na
Dopravní portál a Polici ČR.
Nebyly Vzneseny dalšínávrhy na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
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Návrh usnesen í č,. 2o2o / t8 | o3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujícĺ program jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
7. Kontrola usnesení
2. Studie,,Nový chodnĺk podél ulice Košumberk"
3. Smlouvo o smlouvě budoucí - služebnost Středočeský kroj, oprava dešťovékanalizace Česttickó
4. Studie,,Revitalizoce Dobřejovického potoka"
5. Stav břehu rybnĺko Skalník
6. Nóvrh optimalizoce kapacity Čov oobře1ovice
7. Zakoupenĺ užitkového nókladnĺho elektromobitu, dotace SFŽP
8. VZMR ,,obnova polní cesty Dobřejovice _ Modletice"
9. lnformace o rozpočtovémopatřeníč' 1/2020, přijotém v pravomocistarosty
1-0. Rozpočtové opotřenĺ č.2/2020
71' obnovenĺprovozu Mš Korótek
L2. Schvólenĺ zóvěrky o zóvěrečného účtuMš zo rok 20L9
1-3. Zóvěrečný účetobce a účetnízóvěrka za r. 201-9 a Zpróvo o výsledku přezkoumőnĺ hospodořenĺ obce
za r.201.9
14. Připojenĺměřičů rychlosti (PAM) no Dopravní portólStředočeského kraje a PČR

L5. Rťlzné

o
o
.
o
o
o

lnÍormace o prťlběhu nouzového stavu v obci
lnÍormace o postupu zpracovdní nového strategického plónu obce
lnÍormace o stavu žódosti o dotaci_ světetný přechod Česttickó
lnÍormqce o plónovaných akcĺch v obci
Aktuólnĺ informoce _ okružnĺkřižovatko Herink
lnÍormace o přijetí dětĺ do ZŠPrůhonice
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
IV. PRoJEDNÁĺ!í sooŮ

PRoGRAMU

Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvúní bodu od 4:58 do 9:09 zveřejněného audiozóznomu)

o
o
o

o
o
o
o
o
r
o

Usneseníč'.Z.otg|tLlL7 _Strategickýplán:Trvá: jednánípracovnískupĺnya ĺnformace je

plněno průběžně'viz různé
Usnesení č,.zotgltz/tt - výstavba garáže pro obecní techniku: Splněno: garáž byla
postavena, předána a uhrazena
Usnesení č'.2ot9ltz|L2 _ Pořízenĺradarů: Splněno: radary byly instalovány, žádost o dotacĺ
byla podána, již byla zkontrolována KÚ a čeká na rozhodnutí Rady SK.
Usnesení č.2ot9ĺL4l08- Bezúplatný převod pozemků SPÚ: Splněno: Žádosti o pozemky
byly odeslány.
Usnesení č'. 2ot9lt4ltí- _ Úprava investovaných prostředků: Splněno: viz revokované
usnesení č.2o2ol76/ 14 a následně usnesení č.2020177lLo
Usnesení č'.2o2olL6/os - vzvn Měřiče rychlosti s kamerovým systémem - Splněno: VZMR
byla řádně zadána, vyhodnocena a ukončena
Usnesení č'. 2o2o|L6lo9 _ Záměr polní cesta směr Modletice - Trvá: schválení VZMR je
součástíd nešního jed nán í Zo - viz samostatný bod
Usnesení č,. 2o2oĺL6h0 - Studĺe noý chodník a autobusová zastávka v ulici Košumberk Splněno: Představenívariantního řešeníje součástídnešníhojednání Zo _viz samostatný bod.
Usnesení č'.2o2olL6lLí-_ Prolekt rekonstrukce křižovatky Na ohrádce - Trvá: Zadání bylo
předáno společnosti PPU s.r.o.
Usnesení č'. 2o2o|L6lL4 _ návrh uloženívolných finančníchprostředků: Splněno: vĺz
revokované usnesení č,. 2o2o l 17 / Io
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Usnesení ć,.2o2olL7lo5 _ SoSB propojení vodovodů OPTREAL, spol. s.r.o. - Splněno:
Smlouva byla podepsána oběma smluvnímistranami a založena
Usnesení ć,.2o2olt7106 - Kupní smlouvy pozemky parc. č. 1'1'6/48 a 1'1'6/49 - Sp|něno:
Smlouvy byly podepsány oběma smluvními stranami a založeny. Návrhy na vklad do KN byly
odeslány.
Usnesení č,.2o2olL7lo7 - ozv L/2o2o - Splněno: oZV byla řádně vyvěšena, odeslána na
MV - nebyl shledán rozpor se zákonem
Usnesení č,.2o2oĺt7h0 - prodej podílových listů, termínované vkĺady ČNlg, Čsos _ Sp|něno
částečně:prodej podílových listů byl realizován, termínovaný vklad u Čĺ!gbyl zŕízen,
termínovaný vklad u Čsog nebylo možnéz důvod opatření proti šířenícovlD-].9 realizovat
a nyníjiŽ nejsou podmínky zhodnocení u Čsog dle schváleného usnesení (schváleno J.,5%,
aktuální stav 0,1%)
Usnesení č,. 2o2o|L7/tl - pŕerušeníprovozu MŠa SD - Splněno - rozhodnutí bylo
vyvěšeno, návrh na ukončeníjesoučástídnešního jednání Zo _viz samostatný bod

a
a

a
a

a

Bod 2) Studie ,Nov'ý chodník podél ulice Košumberk"
(projednóvőnĺ bodu od 9:09 do 16:08 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta ĺnformoval, Že obecnímu projektantovi dopravních staveb, společnosti PPU, bylo předáno zadání
pro návrhy řešenív horní části ulice Košumberk. Projektanty byly vypracovány dvě varianty řešení
bezpečného pohybu pěších(chodníky, přechody, místa pro přecházení), umístění autobusových zastávek a
sníŽenírychlosti automobilové dopravy a zvýšeníjejí bezpečnostĺ(rozhledové poměry na křiŽovatkách
s ulicemi Hornía U Křížku).Součástíbude i odvodnění komunikací, výstavba veřejného osvětlenía napojení
na cyklostezku nad ulicí Horní. Z průniku těchto varĺant přĺpravilo vedeníobce návrh ,,průnikového řešení",
ktený je dále projektanty rozpracováván' V případě odsouhlasení ,,průnikové" varianty bude nutné
projednat vše s Dopravním ĺnspektorátem a se zástupci KsÚs, která komunikaci spravuje pro Středočeský
kraj. Pavel Brotánek vznesl dotaz na rozdíl mezi přechodem pro chodce a místem pro přecházení.
Návrh usnesení č,. 2o2o I í.8| o4z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje studii ,,Nový chodník podél ulice Košumberk" ve voriontě
průnikovéhořešenĺ,kterd je přĺlohou č.2 tohoto zópisu a pověřuje storostu projednóním s Policiĺ ČR a
sp róvce

m kom

u

ni

kace KSÚS.

Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení bvlo schváleno.
Bod

proti0

zdrŽel se 0

3) Smlouva o smlouvě budoucí - služebnost Středočeský kraj, oprava dešťovékanalizace čestlická

(projednóvóníbodu od 76:08 do 17:37 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta ĺnformoval, že v rámci projektu ,,Rozšířeníchodníkuv ulicĺ Čestlĺckéa oprava dešťovékanalizace,
Dobřejovice" je třeba s majitelem pozemku pod silnic lll třídy - Středočeským krajem uzavřít Smlouvu o
smlouvě budoucí o zŕizení služebnosti inženýrské sítě na uloženídešťovékanalizace, jejížoprava je součástí
projektu. Úplata za služebnost ze strany obce činídle ceníku sK 3 57o Kč bez DPH (jednorázově).
Návrh usnesení č'. 2o2o I L8| o5z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrskésĺtě č.
s-263/00066001/2020-KH/Pí/Bs se Středočeským krajem, kteró je přĺlohou č. 3 tohoto zópisu a pověřuje
sto rostu j ej ím pod pi se m.

Výsledek hlasování: pro 8 proti
Usnesení bvlo schváleno.

0

zdržel se 0

Bod 4) Studie,,Revitalizace Dobřejovického potoka"
(projednóvóní bodu od 1-7:37 do 34:55 zveřejněného oudiozóznamu)

Místostarosta představil návrhy vzešléze studie ,,Revĺtalizace Dobřejovického potoka" zadané obcí
společnosti lng' Cyril Mikyška - Atelier životníhoprostředí. Studie obsahuje především návrhy na úpravu
V centru obce: Pravobřežní opevnění (zápletový plůtek) nad ulicí u Potoka, úpravy koryta v ulĺci U Potoka
(meandrující kyneta, instalace vegetačních rohoží, ozelenění) a většíúpravy V prostoru návsi (odstranění
betonové dlažby a panelů, opevnění spodníčásti svahů rovnaným kamenem, meandrující kyneta, instalace
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Vegetačníchrohotí, ozelenění, přeloženívedeníveřejnéhoosvětlení)' Dále následuje úsek, který řešíPovodí
Vltavy v rámci opraVy: úpravy břehů, stabĺlizace břehů podemílajícíchkomunikacĺ u FK, rozšířenĺmostku,
přeloŽky sítí.Z této části bude obec financovat jen rozšířenímostku a přeložku sítí.Nížepo proudu ještě
dojde v rámci ,,obecního" projektu ke stabilĺzacĺdvou problémových míst V prostoru zadního hřiště. Celkové
náklady pro obec jsou dle soupisu pracívčetnělávky jsou plánovány na2,7 milionu Kč s DPH.
Po předběžné konzultaci navrhuje vodoprávní úřad zpracovávat dokumentacĺ ne jen pro územnířízení, ale
vše řešit najednou tzv' společným povolením - odpadne dvojí projednávání, vše bude rychlejší. Vícenáklady
na projekt budou 30 000 Kč.
Libor Stárek vznesl dotaz na Životnost opatření' Místostarosta odpověděl, že se nejedná o provizorní ale
trvalé úpravy. Na ozeleněných plochách bude nutné sekání trávy apod, s tím obec počítá.Zbyněk Kudláček
doplnil dotaz na životnost vrbového plůtku. Starosta i místostarosta tuto otázku projednávali
s projektantem, ten to navrhl se znalostíze své praxe. Vrbové plůtky jsou běžně používané-vrby zakořenía
zpevnísvah. Na dotaz Jiřího Kappela na koordinacĺ s Povodím Vltavy informovali starosta a místostarosta
že koordĺnace probíhá zatím intenzĺvně a na dobré úrovni.
Návrh usnesení ć,. 2o2o / L8| 06z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí s předloženou studiĺ ,,Revitolizace Dobřejovického potoka" a uklódó
starostovi obce zajĺstit pro navrženó opatřenĺ stovební povolenĺ.
Výs|edek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 5) Stav břehu rybníka Skalník
(projednóvóní bodu od 34:55 do 40:36 zveřejněného audiozóznomu)
Zbyněk Kudláček informoval o tom, že je dle jeho názoru třeba, aby obec začala s Povodím Vltavy řešĺt
zvětšujícíse erozi svahu a sesuv půdy do rybníka Skalník. Poslední dobou V tomto místě došlo k několika
sesuvům půdy a pádu stromů do rybníka. Hrozí, ž'e za pár let bude stezka kolem rybníka neprůchozí.
Místostarosta informoval, že se jedná o pozemek obce. V pondělí L8.5.2o2o dojde k likvidaci vyvrácených
stromů za pomoci arborĺsty a traktoru. Pokáceny budou muset být i dva dalšístromy na hraně svahu hrozící

dalšímzřícením. Následně podle stavu svahu po odtěženístromů a konzultacĺ s Povodím Vltavy a
projektantem lng. Mikyškou dojde v tomto místě ke zpevnění paty svahu a dosypání hlíny. Zásahy
v ostatních částech svahu nejsou zatím plánovány. Starosta doplnil, že stav svahu bude projednán
s Povodím na dalšíschůzcea prezentoval názor, že v této věci nenítřeba přijímat usnesení. S tím souhlasĺl i
předkladatel, a proto vzalo zastupĺtelstvo věc na vědomí'

Bod 5) Návrh optimalizace kapacity čov oobřejovice
(projednóvónĺbodu od 40:36 do 7:03:L7 zveřejněného audiozóznomu)

Místostarosta informovaĺ o snaze obce zajistit u všech budov v Dobřejovicích likvidaci splaškových vod

v souladu se zákonem. V současnosti je v obci cca 50 stávajících objektů nenapojených na obecní kanalĺzaci.
okolo 20 objektů z tohoto počtu nemá rezervovánu kanalizačnípřípojku a nelze je v současnosti na obecní

kanalizaci připojit. Kromě toho nejsou rezervovány anĺ přípojky pro řadu jednotlivých parcel určených
územním plánem k zástavbě - například v ulĺci Horní. od 1-'1'.2021 budou v platnosti přísnějšípředpisy pro
nakládánís odpadními vodami, které hrozí majitelům nemovĺtostícitelnými sankcemĺ. obec chce zajistit pro
co možná největší procento těchto nemovitostí možnost připojení na kanalizačnířad a ČoV.
obec zadala studii zhodnocení stávajícího reálného zatíženíČov (vyšlo cca 1150 Eo, s rezervou 2o%o na
víkendy 1380 Eo). V současnosti má provozovatel rezervováno dalších650 Eo (investoři rozšířeníČoV,
rezervované přípojky ve stávající zástavbě). Projektovaná kapacita stávající Čov je 1750 Eo. Z uvedeného
vyplývá, že pokud by se nyní připojĺly veškeré nemovitosti s rezervovanou přípojkou, docházelo by již nyní
s největší pravděpodobností k překročení kapacity a tím pádem ĺ limitů znečišťujících
látek ve vodě
potoka
vypouštěné do Dobřejovického
a tedy k hrozbě sankcí od vodoprávního úřadu až ve výšĺ500 000 Kč'
Součástístudĺe je ĺ zhodnocení hlavního omezení stávající technologĺe. Tím je velikost nádrŽí ve kteąích
probíhá čistícíproces a také skutečnost, že nádrž budovaná v rámci rozšířeníČovv roce 20]-5 má výrazně
nižšíobjem. Studĺe dále navrhuje možnost úpravy stávajícítechnologie pro navýšeníkapacĺty. Úprava
spočívá navýšenívýkonu dmychadla vzduchu pro menšínádrž, kapacita by se zvedla na 2200 Eo, což by
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přineslo i s rezervou pro víkendový navýšený provoz nově 170 volných Eo. Tyto Eo budou na základě již
zadané studie,,Napojeníobyvatel na kanalizacĺ a Čovv obci Dobřejovĺce" následně rezervovány stávajícím
budovám, jednotlivým stavebním pozemkům a také záměrům obce.
Byla oslovena firma doporučená provozovatelem Čov a zpracována nabĺdka, která kromě výše uvedeného
obsahuje i úpravu vzduchového potrubí k menšínádrži (výkopové práce, položení nerez. Potrubí, připojení
na stávajícírozvod, zásyp) a pořízenísuchérezervy dmychadel pro případ jejĺch poruchy. Cena těchto úprav
je cca 320 000 Kč bez DPH, obec si u těchto nákladů DPH na Vstupu odečte. Tuto částku má obec následně
možnost získat od stavebníků2-3 rodinných domů na příspěvku do fondy infrastruktury'
Jiří Kappel vznesl dotazy, jak je možné, že kapacita Čov je vyčerpána, když v roce 20]-6 došlo k jejímu
rozšířenía požadoval informaci u kterých nemovitostí dochází k překračování zátěž'e, zvláště pak u
investorů rozvojových lokalit. Místostarosta reagoval, že to je díky špatnému plánování předchozího vedení
obce, které nezajistilo dostatečnou kapacĺtu ani pro všechny tehdy stojícíbudovy, ani pro všechny parcely
plánované územním plánem k zástavbě. Starosta doplnil, že k popsanému problému rozhodně nepřispěĺo
překračování zátěže v nových lokalitách okružnía Nad Robotou, které jsou hotovy jen z Io-30%. Přĺpomněl,
že právě pan Kappel chtělV minulosti investorovi lokalĺty Nad Robotou prodat z obecních rezerv Eo. Poté co
pan Kappel reagoval slovy ,,Kde jste to vzal?" uvedl starosta, že na příštíjednání zastupĺtelstva přĺnese
audiozáznam, který dokáže, že pan Kappel chtěl pro obec rezervované kapacity prodat za nákladovou cenu
bez marže.

Návrh usnesení č. 2o2oĺ 18l 07 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺ s optimalizací kapacity Čov ooare1ovice dle předtožené studie o
uklódd místostarostovi předložit nóvrh smlouvy o dĺlo na reqlizaci novržených opatřenĺ.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 7) Zakoupení užitkovéhonákladního elektromobilu, dotace SFŽP
(projednóvdnĺbodu od 7:03:77 do 1:19:47 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta navrhuje na základě detailního rozboru činnostízaměstnance údržbya péčeo zeleň v obci, aby
bylo přehodnoceno stanovĺsko plánovaného nákupu elektrické tříkolky. Ta měla nahradĺt zbytečné
využívánírideru, jakožto prostředku pro dopravu materiálu (bylo schvá|eno v detailu rozpočtu na rok z02o).
Starosta navrhl pořídit vhodnější dopravní prostředek, kterým je elektrĺckénákladní vozidlo SELVO' Toto
vozĺdlo má mnohem vyššíuŽitnou hodnotu (velikost nákladního prostoru, elektrický sklápěč, plnou kabinu
pro práci v zĺmě,'..). Bude jej moŽné využítna odvoz listí, objemných odpadů, pravidelný výsyp košův obci a
na cyklostezkách, převoz technĺky pro údržbuobce, a stavebních materiálů. Vozidlo má homologaci provozu
na pozemních komunikacích a bude opatřeno RZ. Dále uvedl, že díky elektromobilu dojde k významné
úspoře nákladů na pohonné hmoty při údržbě zeleně, kteni vsoučasnédobě činíaž7,5 tis. Kč měsíčně.
Zastupitelům byly předloženy 3 nabídky a nejlevnějšínabídka na požadovanou konfiguraci byla předložena
společností BG Technik (výhradní distrĺbutor) sídlícív Praze - Velké Chuchli, kde je zajĺštěnzáručnía
pozáručníservis'
Byla podána žádost o dotaci ke Státnímu fondu životníhoprostředí z programu "Podpora alternativních
způsobůdopravy" ve výšĺ40% z celkových nákladů, tedy 174 24o Kč.. Žádost byla shledána jako úplná,

formálně správná a byla Žádostí akceptována. Bylo potvrzeno, že způsobilévýdaje jsou 174 240 Kč.
Z rozpočtu obce by se v případě schválení kupní smlouvy platila částka 261 360 Kč.
Martin Joza doplnil, že automobĺl bude mít SPZ a bude možno s ním jezdit po sĺlnĺcích.Zbyněk Kudláček se

zeptal na záruku na baterie. Starosta uvedl, že ze zákona je 0,5 roku aIe ĺnstalované baterie mají životnost
3000-5000h. Zbyněk Kudláček vznesl dop|ňujícídotaz na cenu baterií - starosta odpověděl, že dle nabídky
je to 60 000 Kč, což rozporoval Lĺbor Stárek, ktený uvedl, že dle jeho komunikace s prodejcem je to 100 000
Kč. Dále uvedl svůj názor, že se jedná o vozítko s malou nosností a malou korbou a nákup vnímá jako
neefektĺvní. Pavla Mikušková se zeptala jaký je stav žádosti o dotaci, zda je předschválená. Místostarosta
odpověděl, že žádost byla s předstihem podána, aby zastupitelstvo mělo informaci o tom, zda je reálné tuto
4o%ní dotacĺ získat. Z fondu už přišlo vyrozumění o akceptacĺ, kontrole a stanovení způsobilých výdajů.
Uvedl, že obec nemá zatím rozhodnutí ani smlouvu o dotacĺ. Zbyněk Kudláček vznesl dotaz, zda se bude
automobĺl kupovat, pokud dotace nebude. Místostarosta odpověděl, že neví o žádné okolnosti, která by
vedla k tomu, že by dotaci obec nedostala. Ladĺslav Bezouška se dále zeptal, proč obec nemá své vlastní
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Vozidlo, proč se používajísoukromá. Starosta odpověděl, že by to byl dalšínáklad. Místostarosta doplnĺl
informaci, že velikost plateb za cestovních příkazy místostarosty a starosty je v rozmezí 5-Io tisíc ročně a
proto je to pro obec výrazně výhodnější.
Návrh usnesení č,. 2o2o I t8l o8z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Kupnĺ smlouvu se společnostĺBG Technik cs, o.s' na nőkup vozidla
Selvo S2.DCH zo cenu 360 000 Kč bez DPH, kteró je přílohou č. 4 tohoto zópisu o pověřuje starostu jejĺm
podpisem a zojištěnĺmdotace z fondu SFŽP'
Výsledek hlasování: pro 7 proti L (Stárek) zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 8) VzMR ,,obnova polní cesĘ Dobřejovice - Modletice"
(projednóvónĺbodu od 7:L9:47 do 1:27:72 zveřejněného audiozóznamu)
V rámci zastupitelstvem schváleném záměru na realizaci výstavby cyklo a pěšístezky na Modletice
(usnesení 2020lL6l09) předĺožil starosta zastupitelstvu podklady k vyhlášeníveřejnézakázky malého
rozsahu na dodavatele tohoto projektu. Cílem projektu je obnova komunĺkace (polní cesty) od ulice Na
Draškách křižujícísĺlnicill/101a směřujícído Modletic, která by měla obě obce propojĺt.Jedná se o změnu
povrchu, kdy převážně travnatý a hlĺněný povrch bude zpevněn jemným štěrkem a lomovým prachem.
Součástíopravybude ĺ zajištěníodvodněníněkterých částícesty'Technologie byla zvolena podle
zkušeností z projektu realĺzovanéhov obcĺ Modletice.
Starosta navrhl složeníkomise pro otevíráníobálek, jejímižčleny budou starosta, místostarosta a pověřená
osoba (zástupce společnosti AccoN Consultĺng).
Starosta navrhl složeníhodnotícíkomisestarosta, místostarosta, pověřená osoba a dva členové
zastupitelstva a navrhl p. Martina Jozu, předsedu finančníhovýboru a lng. Pavla Brotánka, předsedu
kontrolního výboru. Starosta informovalo termínu zveřejněníVZMR na profilu zadavatele, ktený bude
L5.5.2020 a termínu otevírání obálek, který bude 1'.6.2o2o v 9,00. Zároveň navrhltermín pro setkání
hodnotící komise na 3.6.2020.
Pavel Brotánek se zeptal co by se stalo ve chvíli, kdy by přišla jen jedna nabídka, vzhledem k tomu, že se
jedná o poměrně velkou částku. Vyjádřil nesouhlas s automatickým podpisem smlouvy V tomto případě a
návrh doplněníposledního podbodu' Místostarosta doplnil, že podpisu smlouvy bude předcházet
rozhodnutí hodnotící komise. po krátké diskusĺ o moŽnostech zapojeníco nejvíce firem, do které se zapojili
starosta, Martin Joza a Libor Stárek pak starosta navrhl vypuštění podbodu o automatickém podpisu
smlouvy s tím, že po skončeníVZMR bude smlouva s vybraným dodavatelem předložena ke schválení
zastupitelstvu. Na tomto panovala shoda, a proto starosta navrhl následujícíusnesení:
Návrh usnesení č'. 2o2o I L8ĺ o9z
Zastu

-

p

ite l stv o obce Do

b

řej ovi ce

:

schvoluje zněnĺ zadóvacĺch podmĺnek, tj. Zadóvocĺ dokumentaci a Smlouvu o dílo a rozhodlo o
zahójení zokózky malého rozsohu pod nózvem: ,,obnova polnĺ cesty Dobřejovice _ Modletice".
Zokózka bude zahójena uveřejněnĺm Výzvy k podónĺ nobídek na profilu zadavotele,
- schvaluje komisi pro otevĺrónĺ obólek ve složenĺstarosta, místostqrosto a pověřenó osoba (zóstupce
s pol e čn osti ACC) N Cons u lti n g ),
- o schvaluje hodnoticĺ komisi ve složenístarosto, místostqrosta, pověřenó osobo, p. Mortin Jozo,
předsedo finančníhovýboru o lng. Pavel Brotónek, předseda kontrolnĺho výboru.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 9) !nformace o rozpočtovém opatření č'. tĺ2o2o, přijatém v pravomoci starosty
(projednóvóní bodu od 1-:27:72 do 7:29:55 zveřejněného oudiozóznomu)

Starosta ĺnformoval, že dne 30.3.2020 přijal ve své pravomocĺ rozpočtovéopatření č. tlzoŻo. To zvyšuje
přÜmy rozpočtu v položce dotace na výkon státní správy o 17 600 Kč. Naopak došlo k navýšenívýdajů u
paragrafu 2321 odvádění a čĺštěnĺ
odpadních vod o 5 000 Kč v souvislosti se studií na úpravu technologie
Čov 1vĺz samostatný bod). Dále byl v rámci nouzového stavu založen nový paragraf 5213 Krizová opatření a
výdaje v něm navýšeny o 43 000 Kč'' Vzoto na vědomĺ'
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Bod 10) Rozpočtovéopatření ć,.2ĺ2o2o
(projednúvóníbodu od 7:29:55 do 1:35:36 zveřejněného audiozóznomu)
Místostarosta představĺl návrh rozpočtovéopatření 2/2o2o. To snĺžujepříjmovou stránku rozpočtu
v položce 41'1'6_ Dotace o1'271' 000 Kč (neobdržená dotace na semafor -1'445 000 Kč, dotace na
elektroautomobil + 174 24o Kč). Naopak byly dle skutečnosti a předpokladů navýšeny přljmy za zábor
veřejného prostranství (+21 000 Kč), za příspěvek od okolních obcíza využitíMŠKorálek jejich dětmi
(+80 000 Kč) a za sběr komunálních (+20 000 Kč) a tříděných (+15 000 Kč)
Výdajová stránka rozpočtu je poníženataké o částku o 1135 000 Kč, rozpočtovéopatřenítedy nemá vliv na
bĺlancĺrozpočtu.
Výdaje na paragraf 2321'odváděnía čištěníodp.vodjsou navýšeny o 500 000 Kč (studie kapacity 65 000 Kč,
projekce odbočky řadu Čestlická 15 ooo Kč, studie nepřipojených objektů 10 0oo Kč, nákup dmychadel do
Čov ąoo ooo Kč.'')
Výdeje v paragrafu ŻŻzg ostatní záležĺtostiv silničnídopravě byly poníženyo 1 805 000 Kč na semafor na
Čestlické(-1 70o ooo Kč realĺzace, -1o5 ooo Kč dotačníporadenství)
Výdaje paragrafu 3631 Veřejné osvětlení byly poníženyo 250 000 Kč, protože v letošnímroce nebude
realizováno nové veřejné osvětlení na Košumberku.
Výdaje v paragrafu 3745 Péčeo vzhled obcí a veřejnou zeleň jsou navýšeny o 430 000 Kč (+ 336 000 Kč
rozdíl elektroautomobil vs tříkolka, 50 000 Kč vícenáklady na garáž a vybavení, 40 000 Kč vícenáklady na
DSP revitalizace toku).
Výdaje v paragrafu 5213 Krĺzová opatřeníjsou navyšovány o 57 000 Kč.
Výdaje v paragrafu 6112 Zastupitelstva obcí jsou navyšovány o 48 000 Kč v důsledku nařízenívlády, které na
rok2o2o navýšĺloodměnu zastupitelům o více procent, než bylo v rozpočtu předpokládáno'
Výdaje v paragrafu 6171 Činnost místnísprávy jsou naopak sníženy o 115 O00 Kč - v letošním roce nedojde
k opravě fasády oÚ a nebyl zatím potřeba dalšípracovník údržbyobce.
Návrh usnesen í č,. 2o2o ĺ !8ĺ to2
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopotření č. 2/2020, které je přílohou č.5 tohoto zópisu
a uklódó starostovi zveřejnit toto rozpočtovéopatřenĺ no úřednĺ desce.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 11) obnovení provozu Mš Korálek
(projedndvđníboduod 7:35:36 do 7:47:15 zveřejněného audiozóznamu)
Vzhledem k rozvolňujícím opatřením ve vztahu k pandemii koronavĺru CoVlD-19, otevření prvních stupňů
základních škol a vzájemné dohody s ředitelkou MŠKorálek navrhuje starosta schválit usnesení, které
ukončíplatnost přijatého usnesení č.2o2o/L7/ 11, kteni m bylo rozhodnuto o přerušení provozu.
Zároveň starosta informoval, že ředitelka MŠKorálek navrhuje prodloužení provozu ĺvŠdo 15'7.2o2o
jakožto pomoc rodĺčům,kteřív době pandemie museli čerpat dovolenou.
Pavel Brotánek vznesl dotaz, jak je to s uzavřením spolkového domu, o kterém rozhodlo zastupitelstvo
společně s vlš. vístostarosta uvedl, že otevřeníSD bráníoprava havarĺjníhostavu podlahy, kterou provádí
na své náklady majitel objektu. Ta probíhá od 1.4. a bude ukončena přibližně v polovině června' obec bude
v souladu s nájemní smlouvou žádat o slevu z nájmu. Starosta doplnil, že o opětovném otevřeníSpolkového
domu rozhodne následně on svým rozhodnutím.
Návrh usnesení ć,. 2o2o ĺ t8 l ĹL:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice ukončuje ke dni 24.5.2020 přerušenĺ provozu MŠKorólek o pověřuje
starostu obce, aby společně s ředitelkou MŠKorótek zojistiti s plotností od 25.5.2020 veškeró opatření
uvedenó v plotných nořízenĺch vlódy k ochroně dětĺ a zoměstnancŮ při provozu v MŠKorólek.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 12} Schválenízávěrky a závěrečného účtuMš za rok 2019
(projednóvónĺbodu od 1:47:15 do 7:43:40 zveřejněného audiozóznomu)
Závěrečné vyhodnocení MŠKorálek za r.2oI9 a účetnízávěrka za r.2079 byla zastupitelům zaslána v
podkladech. Hospodařenískončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem. Celkové přljmy (včetně příspěvku
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obce ve výši 930 000 Kč) dosáhly výše 1 648 668 Kč a celkové výdaje dosáhly výše 1 648 668 Kč.
Dne 31.1.2020 proběhla veřejnoprávní kontrola v MŠKorálek za r. 2019' Závérečný protokol byl předložen
zastupitelům v podkladech pro jednání.
Veřejnoprávn í kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Při schvalování rozpočtu na rok 2o2o byl schváĺen příspěvek na provoz MŠKorálek ve výši 93o ooo Kč, ale
pro potřeby MŠje nutné jej schválit jako každý rok samostatným usnesením.

Starosta doplnil informaci, že v době uzavření školky došlo k plánované ĺnstalaci klimatizace, vymalování
prostor a vyklĺzenípřebytečných věcí.
Návrh usnesen í č. 2o2o I t&l 12:
Zastu p ite l stvo obce Do b řej ovi ce :
- schvaluje účetnĺzóvěrku MŠKorőtek za r. 2079 bez výhrad,
- schvaluje ročnípříspěvek pro rok 2O2O no provoz MŠKorótek ve výši 930 000 Kč,
- ą bere nq vědomí zpróvu o výsledku veřejnopróvní kontroly za rok 2079.

Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení bvlo schváleno.

proti0

zdržel se 0

Bod 13} Závěrečný účetobce a účetnízávěrka za r.2ot9 aZpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za r. 2019
(projednóvóníbodu od 1:43:40 do 1:51:07 zveřejněného audiozdznamu)
Závěrečný účetobce a účetnízávěrka včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.ŻoI9
byly zveřejněny na úřednídesce a elektronické úřednídesce od 1''5.2020 do dnešního dne'
ZeZávěrečnéhoúčtuobce a účetnízávěrkyplyne, Že skutečnépřljmy celkem byly ve výši22 551971,88 Kč.
Tedy oproti původně plánovanému rozpočtu vyššío 3 282 656,18 Kč'
Skutečné výdaje celkem byly ve výšĺ18 098 04Ż,87 Kč. Tedy oproti plánovanému rozpočtu nižšío
1 505 61-7,83 Kč.

Výsledek hospodaření skončil v r.2oL9 přebytkem ve výši 4 453 929,0L Kč, o který se zvýšírezerva obce na
investičníakcev budoucím období.
PředloŽená Zpráva o výsledku přezkoumáníhospodařeníobce za r'2oL9, provedená firmou ATLAS AUDlT
s.r.o. konstatuje, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Jiří Kappel namítl, že v závěrce jsou mezi investičnímiakcemĺ V roce 2019 se objevila mimo jĺnérevitalizace
rybníka Skalník a Zklidnění dopravy nařkl současnévedenížev podstatě nic neudělalo a prezentuje věci,
které udělalo předchozízastupitelstvo. Starosta osvětlil, že se jedná o akce, které bylyV roce 2019vedené
v účetnictvía proto tam uvedeny být musí. V případě zóny u Skalníka mĺnulévedeníobce projekt
nezkolaudovalo. To se podařilo až v roce 2oI9 a tím došlo i k uzavření projektu v rámci účetnictví.U
zklidnění dopravy došlo v roce 2019 k prodloužení stavebního povolení, projekt je dále veden v účetnictvía
V roce 2oŻobyl realizován prvnístavebníobjekt (přechod Košumberk). Dále panu Kappelovinabídl kontakt
na auditora, ktený by mu celou problematiku objasnil, což pan Kappel odmítl. V diskusi dále vystoupil
Ladislav Bezouška a Martin Joza. Předseda finančníhovýboru Martin Joza informoval, že finančnívýbor
prostudoval veškerépodklady a jednoznačně doporučuje schválení.
Návrh usnesení č. 2o2o l L8| L3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Zóvěrečný účetobce o účetnĺzóvěrku zq r. 2019 včetně Zpróvy o
výsledku přezkoumónĺ hospodaření obce za r. 2019, provedenou firmou ATLAS AUD\T s.r.o. ve dnech
77.09'2079 a 78.02.2020 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 14) Připojení měřičů rychlosti (PAM) na Dopravní portá|Středočeského kraje a pčR
(projednóvónĺbodu od 1:57:07 do 7:52:18 zveřejněného audiozóznamu)
Vzhledem k požadavku Středočeského kraje na vydání souhlasu s podáním žádostĺna zařazení PAM (prvku
aktivního monitorĺngu) na Dopravní portál Středočeského kraje a zároveň souhlasu s využitímdat a
informací z PAM PoliciíČeskérepubliky navrhl starosta následující usnesení.
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Návrh usnesení ć,. 2o2oĺt8ĺt4
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺ:
- s podóním Žődostĺ na zařození PAM (Košumberk, Čestlickő, Jesenickó) na Dopravnĺ portó!

-

Středočeského kraje,
s uveřejněnĺm informacĺ, dat a vizualizocĺ PAM (Košumberk, Čestlickó, Jesenickó) na Doprovnĺm
portó l u Stře dočeského kraje,

- o s využitĺm informacĺ a dat z PAM (Košumberk, Čestlickó, Jesenickó) Poticiĺ Českérepubtiky.
Výsledek hIasování: pro 8 proti0 zdrželse 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 15) Různé
(projednóvóníbodu od 1:52:78 do 2:12:46 zveřejněného audiozóznamu)

lnformace o průběhu nouzového stavu v obci
Starosta informoval o opatřeních, které byly učiněny v rámci, ale ĺ nad rámec vyhlášeného
Nouzového stavu a aktuálních nařízeníVlády ČR. obec zakoupila a následně nastáčela 4OO l
dezinfekčního prostředku ANTl-CoVlD do 1l lahví. Nakoupila materiál na výrobu roušek a zajĺstila
jejich výrobu. Desinfekce a roušky byly distrĺbuovány do všech nemovitostí a klíčovým
provozovatelům služeb v obci (obchod, pošta, pojízdná prodejna, restaurace). Ve spolupráci s Hasĺči
Průhonice byla zajĺštěnapravidelná (vždy pondělí, středa, pátek ve večerníchhodinách) dezinfekce
kontejnerů na tříděný odpad dezinfekčním roztokem SAVA' Byla zřízena dvě veřejná dezĺnfekční
místa (u obchodu, na poště).
V částĺslužeb byl přerušen provoz Spolkového domu, multifunkčního hřiště a MŠKorálek.
obec se účastnilapravidelných videokonferencí s Krizovým štábem oRe Říčany.
V průběhu Nouzového stavu byly v obci zaznamenány 2 pozitivní případy covlD-19.
Starosta ještě jednou poděkoval všem, kteříse podílelĺna spolupráci při zajĺštěníopatřeníprotĺ
šířeníkoronavĺru a zároveň i všem občanůmza zodpovědné chování v době Nouzového stavu' Pavla
Mikušková jménem občanůpoděkovala starostovĺ a místostarostovi za jejich práci v průběhu
nouzového stavu.
lnformace o postupu zpracování nového Strategického plánu obce
Místostarosta informoval o setkáních pracovních skupin k tematickým oblastem ,,KaždodenníŽivot"
věnujícíse tranzitní dopravě a službám a žĺvotuV centru obce ,, Krajina a rekreace" věnujícíse pěší
prostupnosti, rekreacĺ, krajině a zeleným prostranstvím a to jak osobně, tak prostřednictvím
videokonferencí. Text návrhu strategického plánu podléhá poslednímu kolu připomínkování a bude
zastupĺtelstvu předložen na dalšímzasedání, zastupitelé text dostanou se 14denním předstihem.
Mĺstostarosta poděkovalvšem, kteříse celého procesu účastnĺliza jejich práci na textu, ktený je
velmi kvalitní.
!nformace o stavu žádosti o dotaci - světelný přechod česttická
Starosta informoval že žádost o dotaci na světelný přechod Čestlická nebyla ze strany SFD|
podpořena' Vzhledem k tomu, Že exĺstuje reálná šance na podporu realĺzace tohoto opatření
v rámci většího projektu, bude semafor začleněn do chystané žádosti o dotaci k sFDl společně
s projekty ,,Rozšířeníchodníku Čestlĺcká(od ulĺce Slepá k přechodu u hřiště)" a ,,Nový chodník a
přechod u autobusové zastávky Dobřejovĺce, Čestlická".
!nformace o p|ánovaných akcích v obci
Vzhledem k aktuálnímu stavu a nemožnostĺzajistit veškerá opatření uvedená v Nařízeních vlády a
ve shodě s Kulturní komisí informoval starosta, že se v letošním roce neuskutečníDětský den, kteni
byl plánován na 23.5.2o2O. Nebude ani akce Noc kostelů, původně plánována na 5.6.2020 v ZŠ
Navis. V současné době počítámes uspořádáním Letního kina před začátkem prázdnin. Dle
aktuálních informací od spolku Moderní Dobřejovice se v letošním roce neuskutečnítradiční
Havajská regata. Prozatím spolek počítá s uskutečněním akce Dobřejovický burgerfest, kteý je
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plánován na L2'9.2020. Pavla Mikušková doplnila informaci, že podzimníšpacírje zatím plánován,
pokud nenastane krizová sĺtuace. Stejně jako letní kino koncem prázdnĺn. Starosta ještě doplnĺl, že
vítáníobčánkůje plánováno na přelom září aŕíjna, s rodičĺjeprůběžněkomunikováno'

Aktuální informace - okružní křižovatka Herink
Starosta informoval, že dne 1'.4'2o2o bylo vydáno Rozhodnutío umístěnístavbyokružníkřižovatky
Herink, které nabylo právní moci 29.4.2020. Nyní byĺa zahájena fáze zajištěnístavebního řízení
s cílem do podzĺm 2020 získat stavební povolení. Po získánístavebního povolení bude vše dle
smlouvy předáno Středočeskému krajĺ k realizaci' Předpokládaný termín zahájení realizace stavby
vzhledem k zadávánísoutěže na zhotovĺtele na straně Středočeského kraje je podzĺm 2021'_ jaro
2022.
Celý proces byl zdržen o třičtvrtě roku z důvodu řešeníosvětleníkruhového objezdu Vo a zajištěním
přípojného místa. Původně uvažovaná trafostanice je umístěna na pozemku společnostĺČeské
štěrkopísky, která odmítla zásah do svého pozemku.

Informace o přijetí dětí do zš průhonice
Starosta ĺnformoval, že v letošním roce byl zájem o přĺjetížákůdo Základní školy v Průhonĺcíchze
spádových obcívýrazně vyššínež počet volných míst. Z tohoto důvodu bylo nutné přistoupĺt
k losováníuchazečů, u kterého byly přítomnivšichni starostové spádových obci.Z našíobce bylo
podáno celkem 7 přihlášek a losováním bylo přĺjato 6 dětí. Vzhledem ke komplikacím, které byly
v souvislosti s koronavĺrem a příjímacímizkouškami na víceletá gymnázia je pravděpodobné, že i 7
dítě se do školy nakonec dostane, protože bylo vylosováno, jako 8 náhradník.

V. soUHRN

pŘułľýcxUsNESENí DNE

14.5.2o2o

Usnesení ć,. 2o2o I t8l ot:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovotelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice lng. Jana
Chvótala.
Usnesen í ć,. 2o2o / t8 l 02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu
lng. Liboro Stórka a pqna Lodislqva Bezoušku.

z

jednónĺ zastupitelstvo obce Dobřejovice

Usnesen í č'. 2o2o ĺ t8 l o3z

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujícĺ program jednónĺ zastupitelstvo obce Dobřejovice:
7. Kontrola usnesenĺ
2. Studie ,,Nový chodnĺk podél ulice Košumberk"
3. Smlouvo o smlouvě budoucĺ - služebnost Středočeský kraj, oprova dešťovékanalizace Česttickó
4. Studie,,Revitalizace Dobřejovického potoka"
5. Stav břehu rybnĺko Skolník
6. Nóvrh optimalizoce kopacity Čov oobře1ovice
7. Zakoupení užitkovéhonókladního elektromobilu, dotace SFŽP
8. VZMR ,,obnovo polnĺ cesty Dobřejovice _ Modletice"
9. lnformoce o rozpočtovémopotřeníč.1/2020, přijatém v provomocistarosty
10. Rozpočtovéopotřenĺ č.2/2020
17. obnovení provozu MŠKorótek
12. Schvólenĺ zóvěrky o zóvěrečného účtuMš zo rok 2079
Lj. Zóvěrečný účetobce a účetnĺzővěrka zd r. 2019 o Zpróvo o výsledku přezkoumóní hospodořenĺ obce
zo r.2079

14. Připojeníměřičťl rychlosti (PAM) no Doprovní portót Středočeskéhokraje o PČR
75. Různé

-10-

.
.
.
o
o
o

lnÍormace o průběhu nouzového stavu v obci
lnÍormace o postupu zpracovdní nového Strategického planu obce
lnÍormqce o stavu žódosti o dotaci_ světetný přechod Česttickó
lnformace o plónovaných okcĺch v obci
Aktuólní informace _ okružní křižovatka Herink
lnÍormace o přijetĺ dětĺ do Zš Průhonice

Usnesení č,. 2o2o I t8| o4:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje studĺi ,,Nový chodnĺk podél ulice Košumberk" ve variantě
prťlnikového řešenĺ,kteró je přĺlohou č.2 tohoto zópisu a pověřuje starostu projednóním s Policiĺ ČR a
spróvce m kom u n ikace KSÚS'
Usnesení č,. 2o2o / L8 | 05:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucĺ o zřízeníslužebnosti inženýrské sĺtě č'
s-263/00066001/2020-KH/Pí/Bs se Středočeským krajem, kteró je přĺlohou č. 3 tohoto zópisu a pověřuje
starostu jejĺm podpisem.
Usnesení č'. 2o2o ĺ t8ĺ 06|
Zostupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí s předloženou studií ,,Revitalizace Dobřejovického potoko" o uklódó
starostovi obce zajistit pro navrženó opatřenĺ stavební povolení.
Usnesení č'. 2o2o I t8l 07 |
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí s optimolizací kopacity Čov ooaře1ovice dle předtožené studie a
uklódó mĺstostarostovi předložit nóvrh smlouvy o dĺlo no realizaci navržených opotření.
Usnesení č,. 2o2o l t8 l o8z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Kupnĺ smlouvu se společnostíBG Technik cs, q.s' na nókup vozidla
Selvo S2.DCH zq cenu 360 000 Kč bez DPH, kterd je přĺlohou č. 4 tohoto zópisu o pověřuje storostu jejím
podpisem a zajištěním dotace z fondu SFŽP.
Usnese ní č,. 2o2o I L8 | 09 z
Za stu p ite l stv o obce D obřejovice

-

:

schvaluje znění zqdóvocích podmínek, tj. Zodóvocĺ dokumentaci a Smlouvu o dílo a rozhodlo o
zahójení zakózky malého rozsahu pod názvem: ,,obnova polní cesty Dobřejovice - Modletice".
Zokózko bude zahójeno uveřejněnĺm Výzvy k podónĺ nobĺdek no profilu zadavatele,
schvoluje komisi pro otevírónĺ obólek ve složenĺstorosto, místostarosto a pověřenó osoba (zóstupce
s pol e čn osti ACco N Cons u lti n g ),
o schvoluje hodnoticĺ komisi ve složenĺstarosto, místostarosta, pověřenó osobo, p. Martin Joza,
předsedo finončníhovýboru o lng. Pavel Brotónek, předsedo kontrolnĺho výboru.

Usnesení č'. 2o2o I tBl toz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopatření č. 2/2020, které je přĺlohou č.5 tohoto zópisu
a uklódó storostovi zveřejnit toto rozpočtovéopatření no úřednĺdesce.
Usnesení

č'. 2o2o I

L8| t1-:

č'. 2o2o l

L8l tŁz

Zastupitelstvo obce Dobřejovice ukončuje ke dni 24.5.2020 přerušení provozu MŠKorótek o pověřuje
storostu obce, aby společně s ředitelkou Mš Korótek zajistiti s platností od 25'5.2020 veškeró opotřenĺ
uvedenó v plotných nařízeních vlódy k ochraně dětĺ a zqměstnancŮ při provozu v Mš Korátek.
Usnesení

Zostu pite l stvo obce

D

obřej ov i ce

:

schvoluje účetnĺzóvěrku MŠKorólek za r. 2019 bez výhrad,
- schvoluje ročnípřĺspěvek pro rok 2020 no provoz MŠKorólek ve výši 930 000 Kč,
- o bere no vědomĺ zpróvu o výsledku veřejnopróvnĺ kontroly zo rok 2079.
-
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Usnesen í ć,. 2o2o l

L8

ĺ L3|

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Zóvěrečný účetobce a účetnĺzóvěrku za r. 20L9 včetně Zprávy o
výsledku přezkoumónĺhospodařeníobce za r. 20L9, provedenou firmou ATLAi AlJDlT s.r.o. ve dnech
17.09.2019 a 78.02.2020 bez výhrad.

Usnesení č,. 2o2o / t8| L4z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺ:
- s podónĺm žddostĺnazařazenĺ PAM (Košumberk, Čestlickó, Jesenickó) na Dopravníportól
Středočeskéhokroje,
- s uveřejněnĺm informací, dat o vizualizocí PAM (Košumberk, Čestlickő, Jesenickó) na Dopravnĺm

-

po rtd l u Stře

d

očes ké h o kraje,

o s využitĺm informací o dat z

PAM (Košumberk, Čestlickó, Jesenickő) Poticiĺ Českérepubtiky.

V. zÁVĚR

Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 20:13
Přílohy zápisu:

1) Prezenčnílistina
2) Varianta průnikového řešení pro studii ,,Nový chodník podél ulice Košumberk''
3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízeníslužebnosti inŽenýrské sítě č' 5-263 /0o066001'/2020-KH/Pí/Bs
se Středočeským krajem

4) Kupní smlouva se společnostíBG Technik
5) Rozpočtovéopatření č.Żl2o20

cs, a's.

Zápis bylvyhotoven dne 21'5.2020

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé:

lng. Libor Stárek

vĺ,ĺ

dne 21.5.2020

Ladislav Bezouška

Starosta:

Vyvěšeno dne

.......... d ne 21.5.2oŻ0

Martin Sklenář

2 1 -05-

dne 21.5.2020

2020

Sejmuto dne

-1.2-

