oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsi26,251 01 Dobřejovice,
Zápis

IČ: 0024otŁL

č'. L2

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 10. 10. 2019 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni:

Omluveni:

Ladislav Bezouška, lng' Pavel Brotánek, lng' Jan Chvátal, Martin Joza, Bc. Zbyněk Kud|áček,
lng. Libor Stárek, Martin Sklenář, Pavla Mikušková (příchod v 18:L3)
občanéobce Dobřejovĺce v počtu cca 10 lidí.
Jan Krejčí

l. ZAHAJENí zAsEDÁNí zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v ].8:03 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. ]_ zákona
o obcích, informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Dobřejovice
od2'I0.20L9. Současně byla zveřejněna na elektronické úřednídesce.
starosta dále konstatoval, že přítomno je 7 členůzastupĺtelstva (Jan Krejčíse zjednání omluvil, Pavla
Mikušková se omluvila, že dorazí v průběhu zastupitelstva) a zastupĺtelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále ĺnformoval všechny přítomné, ž.e je z veřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce.
!t. URčENízAPlsoVATEtE A

oVĚŘoVATELI)

Starosta navrhl určĺtzapisovatelem zápisu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protĺnávrhy.
Návrh usnesení č. 2ot9 | t2ĺ ot.

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice tng. Jano Chvótala.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Starosta dále navrhl určĺtověřovateli zápisu
Bezoušku a lng. Libora Stárka.

Zbyněk Kudláček vznesl protĺnáVrh
protinávrhu.
Návrh usnesení č,. 2oL9 | Ĺ2| o2:

a

z

jednánízastupitelstva obce Dobřejovĺce zastupitele Ladislava

navrhl lng. Pavla Brotánka. Starosta dal hlasovat v pořadí od

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu z jednóní zastupitelstvo obce lng. Pavla Brotónka.
Výsledek hlasování: pro 2 (Kudláček, Chvátal) protĺ 0 zdržel se 5
Usnesení nebvlo schváleno.

Návrh usnesení č'. 2oĹ9 | L2| o3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu
Ladislava Bezoušku.
Výsledek hlasování: pro 6 proti
zdržel se 1(Kudláček)
Usnesení bvlo schvá leno.

z

jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice pano

o

Návrh usnesení ć,. 2oL9 | Ĺ2| oa:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu
Liboro Stórka.
Výs|edek hlasování: pro 6 protĺ 0 zdržel se 1 (Kudláček)
Usnesení bvlo schváleno.
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z

jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice tng.

llt. PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednóvóní bodu od 3:38 do 7:58 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta navrhl doplnit program o samostatný bod před bod různé:13. KsÚS - Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti lS (Košumberk), zároveň navrhl doplnit do bodu různé:
- lnformace o jednání se zástupci PovodíVltavy - revitalĺzace potoka

-

lnformace o jednánístarostů obcí a společností RoPlD
lnformace o Veřejném projednáníZměny č.2 ÚP Dobřejovic
Pozvánka starosty obce Čestlĺcena společnésetkánízastupitelů obou obcí
lnformace a pozvánka na akcĺŠpłcÍn
zorg
poŽádal o případnédalšídoplnění programu:
Zbyněk Kudláček navrhl doplnit do bodu různépodbod ,,lnformace obce: výskyt koček u č.p.36". Starosta
dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení č,. 2oL9 l L2l 05:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujícĺ program jednóní zostupitelstvo obce Dobřejovice:
1' Kontrola usnesení
2. Smlouva o pronájmu pozemku parc. č. st. 169 a studny na pozemku 595/1'0
3. Smlouva o pronájmu části pozemku parc' č. 595/10
4. Koupě pozemku parc. č' L00/t
5. Záměr obce směnit části pozemků parc. č. 595/13 a 567 /2
6. Záměr obce směnĺt pozemky parc. č. 72516,725/7 a části pozemku parc. č.725/Io
7. Náprava stavu využíváníobecníchpozemků parc. č. L49/1'4 a 558
8. Zámér výstavby garáž.e pro obecnítechniku
9. Záměr pořízení ukazatelů rychlostĺ a kamerového systému
10' Příkazní smlouva na zajĺštěnípodání žádosti ,,Dobřejovice - zklidnění dopravy - l. etapa" TNT Consulting, s.r.o.
]-1. Jmenování členůPracovní skupĺny ke Strategickému plánu z řad občanů
12. Rozpočtovéopatření č.9/ŻoLg
]-3. KsÚs - Smlouva o smlouvě budoucí o zlízeníslužebnosti lS (Košumberk)

"

-'']"

.

g;ę1;ďffiH;;ťffi:::""
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lnformace obce:výskyt koček u č.p.36
Výsledek hlasování: pro 7 protĺ0 zdrželse 0
Usnesení bvlo schvá leno.
!V. PRoJEDNÁĺrlí gootj PRoGRAMU

Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvóníbodu od 7:58 do 74:29 zveřejněného oudiozóznamu)
Usnesení ć,.2oĹ9ĺo7/09- smlouva TRIADA: Trvá, čeká se na provedení importu dat.
Smlouva bude uzavřena následně.
Usneseníč,.2ot9lo7|rc_iádostio pozemky SPÚ:Trvá, jsou doplňovány podklady pro SPÚ
Usnesení č'.2ot9lLolO5 - Podélnédopravní značení:Trvá, realizace proběhne nejspíše
v říjnu, důvodem zdrženíje to, že KSÚS (BEslP) musísoutěžĺtzhotovĺtele zakázky
Usneseníč,.2ot9lt1/04-Věcnébřemeno Čez oistrĺbuce, a.s. parc. č.774-Splněno
Usnesení č,.2ot9ĺ!Ĺ/05- Smlouva přeložka Čez oistribuce, a.s. č.p.36 - Splněno
Usneseníč,.2oL9lttlo6_Záměr pronájmu pozemku parc. číslost. 169 - Splněno

o
o
o

o
o
o
o
o

Usneseníč'.2oĹ9lĹl/07-smlouvao zajištěnísečenífotbalovéhohřiště-Trvá
Usnesení č,.2ot9lLt/os - eojistná smlouva Generali Pojišťovna _ Splněno
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.

Usneseníč,.2oL9ĺtl/10-Smlouvana zĺmníúdržbu2oI9/Żozo-INa probíhajíještě

jednání o úpravě cenových podmínek ve prospěch obce
Usnesení č,.2ot9ltt/tt - Rozpočtovéopatření č.8/2019 - Splněno - vyvěšeno
Usnesení č,.2otgĺtt|lz_vyŕazení majetku - ]ryą bude provedeno v měsíci říjnu 2019
Usnesení č,.2olgĺtLlL4_ oprava zřejmé nesprávnosti - Splněno - vyvěšena
Usnesení č,,2oL9ĺtlĺL5_ Pozemek parc. č. 595/10 - ukončenísmlouvy, záměr - Splněno vĺz' projednávaný bod
o Usnesení č,.2ot9lLt/16 - Smlouva dotace Středočeský Fond obnovy venkova - Splněno podepsána, zaslána protistraně k podpisu
o Usneseníč'.2oL9ĺ1Llt7_ Strategický plán - výzva občanůmsplněna' jednánípracovní
skupiny a ĺnformace bude plněno průběžně
Pavel Brotánek vyjádřĺl připomínku k zveřejněné opravě zřejmé nesprávnosti, která je dle něj v pořádku, ale
komentář nad níje neúplný. Místostarosta se ujistil, že Pavel Brotánek souhlasís tím, že text opravy je
v pořádku. Po jeho ujištěnížeano již dále nereagoval.

o
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Bod 2) Smlouva o pronájmu pozemku parc. č. st. 169 a studny (FK)
(projednóvónĺbodu od 74:29 do 26:72 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta informovalo skutečnosti, že na zveřejněný Záměr obce pronajmout pozemek parc' č. st.169 a
studny na pozemku parc. č' 595/to v k.ú' Dobřejovĺce reagoval pouze jediný zájemce a tím je zapsaný
spolek Fotbalový klub Dobřejovĺce' Cena, kterou nabízítento jediný zájemce o pronájem je 1 000 Kč ročně,
přičemžnabízímožnosti využíváníčástĺnemovitostĺ na pozemku parc. č. st. ].69 pro potřeby mládežnického
fotbalu a akcí pořádaných obcí. Starosta dále informoval, že právní zástupce obce připravuje návrh smlouvy,
která bude před|ožena fotbalovému klubu k připomínkování. Cílem je předložĺt smlouvu na listopadovém
zasedání zastupĺtelstva. Stále platí podmínka, že smlouva bude podepsána až po legalizaci černéstavby
pergoly ze strany FK.
Pan JĺříKappel prezentoval svůj názor, že v odůvodněnívýpovědi původnínájemnísmlouvy, kterou měl FK
s obcí (týkajícíse okolnostívýstavby pergoly) jsou dle jeho osobního názoru uvedeny nepravdivé
skutečnosti. Starosta tento názor odmítl' Dále starosta upozornil, že pan Kappel nezastupuje FK, a že celá
věc je řešena v konstruktivním duchu s vedením FK, které s uvedeným postupem souhlasí. V dĺskusi
vystoupil dále Martin Joza, Libor Stárek a Ladislav Bezouška. Zostupitelstvo vzolo informoci na vědomí
Bod 3) Smlouva o pronájmu části pozemku parc. č.595/10 (Staročeská pekárna)
(projednóvónĺbodu od 26:72 do 28:27 zveřejněného oudiozóznomu)
Starosta informoval o skutečnosti, Že na zveřejněný Zámér obce pronajmout část pozemku parc. č.595/L0
v k.ú' Dobřejovice reagoval pouze jediný zájemce a tím je Staročeská pekárna s.r.o. která doposud na tomto
pozemku provozuje pojízdnou prodejnu pečiva a zmrzliny.Záměr společnostije pokračovat V prodeji pečiva
a zmrzliny prostřednictvím pojízdnéprodejny na tomto pozemku.
Starosta obce předložil zastupitelstvu obce návrh Smlouvy o pronájmu předmětné části pozemku o výměře
35 m2, která byla vytvořena ve shodě s nájemcem a předložil následujícínávrh usnesení.
Návrh usnesení č,. 2ot9 ĺ tLl o6z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje uzovření Smlouvy o nójmu čósti pozemku parc. č. 595/10
o výměře 35 m2 se společnostíStaročeskó pekórna s.r'o. s výšíměsíčnĺhonójemného 3 000 Kč bez DPH, kteró
je přílohou č.2 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdrŽel se 0
Usnesení bvlo schvá leno.
Bod 4) Koupě pozemku parc. č. toolt (k rozšířeníchodníkůna čestlické)
(projednóvóníbodu od 28:27 do 29:54 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval o jednání s majitelkou pozemku parc. č. Ioo/1o výměře L8m2, který se okrajově dotýká
plánovaného rozšířeníchodníkuna Čestlické.Navrhl s majitelkou tohoto pozemku uzavřít kupnísmlouvu
a pozemek za cenu 30 000 Kč odkoupit'
Návrh usnesení ć. 2ot9 l t2l 07 |
Zo stu pite l stvo o bce Dobřejovi ce

)

J

-

souhlasĺ s nókupem pozemku parc. č. 100/7 v k.ú. Dobřejovice za celkovou kupnĺ cenu 30 0oO Kč,
pověřuje starostu obce podpisem Kupní smlouvy, kteró je přĺlohou č. 3 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 5) Zámér obce směnit části pozemků parc. č. 595ĺt3 a 567 ĺ2
(projednóvónĺbodu od 29:54 do 32:48 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval o záměru směnit částĺpozemků parc. č. 595/13 (o výměře 8 m2) a 567 /z (o výměře
4L m2| v k.ú' Dobřejovice za takové pozemky, které umožnírozšířeníúzkéhochodníku pro pěšívtéto
lokalitě (ulice čestlĺcká).Pro provedenísměny je nutné schválit a zveřejnit záměr, na dalšímzasedáníZo
budou následně předloženy návrhy směnných smluV.
Návrh usnesení č'. 2ot9 ĺ t2ĺ o8:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺ se zóměrem směny čóstĺpozemků porc. č. 595/13 a 567/2 v k.ú.
Dobřejovice o výměře celkem 49 m2 a uklódó starostovi zveřejnit tento zőměr dle přĺtohy č.4 zópisu na
úřednĺ desce.

Výsledek hlasování: pro 8 proti
Usnesení bvlo schváleno.

0

zdržel se 0

Bod 6) Zámér obce směnit pozemky parc. č. 725ĺ6,72517 a části pozemku parc. č. 725ĺLo
(projednóvónĺ bodu od 32:48 do 42:43 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta informoval o jednání s jednatelem firmy oPTREAL ohledně parcel, které obec má ve vlastnictví
v rámcĺ lokalĺty ,,Nad Pražskou cestou ll'. Při nové parcelaci lokality, která vymezila plochy stavebních
parcel, zeleně a komunĺkacíse stalo, že z původníhopozemku parc. č.725 má obec nyní3 částitřírůzných
stavebních parcel k prodejĺ (o výměře 75, 505 a 568 m2)' Kromě toho má obec ještě v lokalitě plochy
plánované zeleně. Starosta vzhledem k tomu, že obec v současnosti nemá potřebu nutně prodávat
pozemky navrhl, aby obec tyto pozemky neprodávala (jak bylo projednáno na 3. zasedání Zo), ale směnila.
Cílem směny je, aby se obec stala výhradním majitelem jedné stavební (prodejní) parcely s navazující zelení,
se kterou by v budoucnu bez nutnosti se domluvy se spoluvlastníky mohla nakládat. Pro provedenísměny
je nutné schválĺt a zveřejnit záměr, na dalšímzasedáníZo by pak byl předložen návrh směnné smlouvy.
V rámci níbude řešeno také zasíťovánítohotobudoucího stavebního pozemku a také převod drobných
parcel zeleně v první etapě, nutných pro propojení mezĺ komunikacemi a plánovanými polnímĺcestami,
které ale bohužel nebyly předmětem ,,Smĺouvy o spolupráci" s developerem. S doplňujícími dotazy na
podrobnosti záměru a stavu výstavby v lokalitě vystoupĺlĺJiříKappel, Jan Chvátal, Zbyněk Kudláček.
Návrh usnesení č'. 2ot9 | t2ĺ o9z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺse zóměrem směny pozemků parc. č. 725/6,725/7 a čóstĺpozemku
parc. č. 725/10 v k.ú. Dobřejovice o výměře celkem 7 679 m2 a uktódó starostovi zveřejnit tento zóměr dle
přĺlohy č.5 zópisu na úřednĺ desce.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno'
Bod 7) Náprava stavu využíváníobecních pozemků parc. č. t49lt4 a 558
(projednóvónĺ bodu od 42:43 do 47:08 zveřejněného audiozóznamu)
Místostarosta informoval, že při zajišťování podkladů pro plánované odbahnění Mlýnského rybníka bylo
v geoportálu obce zjištěno, že plot, zahrada a garáž přiléhajícík rekreačnímuobjektu pod hrází rybníka leží
z části na obecních pozemcích parc. č. 1'49/74 a 558' Přĺdvou osobních schůzkách se spolumajitelem
rekreačníhoobjektu, panem Burešem jej místostarosta ĺnformoval o zjištěníobce a o snaze uvést do
souladu stav v katastru a ve skutečnosti. Na druhé schůzce pan Bureš přinesl kupní smlouvu z roku 1990 se
zaměřením pozemku a uvedl, že na nesprávné umístění plotu mimo hranice pozemku narazilijiž v minulosti
s bývalou starostkou, paní Žilikovou, což následně potvrdil i geodet, se kterém obec dlouhodobě
spolupracuje. Tehdejšínávrh obce na řešení stavu bvla prý směna za části pozemku na hrázi, které měl pan
Bureš koupit od třetí osoby a s obcísměnit. K tomu ale nedošlo.
obec na základě zjištěnívzářítohoto roku zajistĺla geodetické zaměření plotu, ze kterého vyplynulo, že
k zahradě Burešových je připloceno 330 m2 obecních pozemků.

Pro uvedenímajetkoprávních vztahů do souladu se skutečnostípřipadá v úvahu prodej či pronájem
pozemku. V krajním případě, kdyby se nepodařilo dosáhnout dohody, pak odstranění plotu a přístřešku na
auta na náklady neoprávněných uŽivatelů. Vzhledem k tomu, Že obec tyto části pozemků v současnédobě
nepotřebuje k realizaci svých záměrů tak neníposlednímožnost na stole. Místostarosta vyzval přítomného
pana Bureše k vyjádření. Ten prezentoval, že se muselo jednat o nedopatření, protože v době koupě
vyznačovala hranice geodetka. Zjĺštěný nesoulad je pro ně překvapením, na druhou stranu nechtějítyto
části pozemků používatneoprávněně a mají zájem sije od obce pronajmout.
Místostarosta proto navrhlschválit a zveřejnit záměr pronájmu, na dalšímzasedáníZo by pak bylpředložen
návrh nájemnísmlouvy.

Návrh usnesení č,. zot9ĺt2ĺto:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí se zóměrem pronójmu čóstĺpozemkťl porc. č. 149/L4 a 558 v k.ú.
Dobřejovice o výměře celkem 330 m2 o uklódő storostovi zveřejnit tento zóměr dle přĺlohy č.6 zópisu na
úřednĺ desce.

Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení bvlo schváleno.

proti0

zdrŽel se 0

Bod 8) Záměr v'ýstavby garáźe pro obecní techniku
(projednúvónĺbodu od 47:08 do 52:57 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta navrhl s ohledem na dosavadní zkušenosti a potřeby obce v oblasti péčeo zeleň, celkovou
technickou správu obce a množstvímateriálu a techniky, aby obec vystavěla na v|astním pozemku parc. č.
1090 v k.ú. Dobřejovice montovanou garáž o rozměru 6x7 m dle podkladů, které byly předloŽeny
zastupitelům s tím, že následně dojde ještě k zateplení této garáže. K montáŽĺ samotné garáŹe bude nutné
provést drobné terénní úpravy (vyrovnání)' Předpokládaná cena celého projektu by měla být ve výši do
200 000 Kč. Zároveň by následně po přemístěnítechniky bylo možnéprodat stávající garáź, která je
umístěna u dětského hřiště u FK Dobřejovĺce. Starosta dále uvedl, že předloženýzáměrvýstavbygaráže má
výhodu nejen ze zvýšeníplochy, ale iz hledĺska bezpečnosti, kdy je tento pozemek oplocen a bude možné
objekt přes podružnéměření napojit na vodu a el. energĺi ze sousedního skladového objektu a využítĺ zdejší
kamerový systém. Zbyněk Kudláček vznesl dotaz, zda byly zjišťovány ĺ jiné cenové nabídky (ano, ceny jsou
podobné) a zda bude třeba pro stavbu zajistĺt stavební povolení (obec bude postupovat v souladu se
stavebním zákonem). Jiří Kappel vyjádřil svou nespokojenost s vnějším vzhledem navrhované garáže.
V dĺskuzi dále vystoupili Martin Joza a Pavla Mĺkušková'
Návrh usnesení ć,. 2oL9 l L2ĺ tí-.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje zóměr stovby garóže na pozemku parc. č. 7090 v k.ti. Dobřejovice
o pověřuje starostu k zajištění všech nóležitostĺ nutných k realizoci.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se O
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 9) Záměr pořízení ukazatelů rychlosti a kamerového systému
(projednóvóníbodu od 52:57 do 1:77:47 zveřejněného oudiozóznomu)
Starosta informoval o záměru pořídĺt 3 nové ukazatele rychlosti v souvislostĺ se zvýšenou dopravou obcĺ a
ĺnformacíod Policie ČR.ve dvou případech by se jednalo o náhradu stávajících (čestlická, Košumberk - tam
již přestává fungovat a nelze jej opravit). Zároveň by obec zrealizovala i radar na Jesenické, kteni se zavázala
zrealizovat firma OPTREAL. Ta by pak svůj závazek obci splnila tím, že by plánované náklady na radar na
Jesenické převedla na obec. Stávající ukazatel z Čestlickéby pak byl přesunut do prostoru na návsi u
vyústěníSkalické.
Navrženéukazatele rychlostijsou oprotĺ stávajícímvětšía výraznější,umí zobrazovat na panelu RZ
automobĺlu překračujícípovolenou rychlost, poskytují lepšídata o druhu a počtu projíždějícíchautomobilů
a jejich součástí jsou i kamery. Ty budou napojené na PoliciiČR a zlepší se tak výrazně možnost vyhledávání
pachatelů trestných činů(krádeže automobilů apod.). Statistiky intenzity dopravy budou také napojeny na
Dopravní portál Středočeského kraje.
Cena za pořízení ukazatelů rychlostĺ (bez výstavby sloupů a napojení NN na Jesenické) je dle předběžné
nabídky cca 550 tisíc, zhotovĺtel bude vybrán v souladu se směrnicí obce o veřejných zakázkách. Na tento
projektobec hodlá čerpatdotacize středočeského Fondu obnovyvenkova, kde do 30.6.2020 máme

:)

alokováno ještě 301 284 Kč. Na tento projekt bude čerpání jednoduššínež na jiné projekty, které vyžadují
stavební povolení' V diskusi vystoupili jan Chvátal, Libor Stárek, Martin Hloušek, Robert Nejedlý, Zbyněk
Kudláček, Josef Lát, Martin Joza, JiŕíKappel a Paveĺ Brotánek. Součástídiskuse byly také dalšímožnosti,jak
zlepšit bezpečnost dopravy obce a objektĺvní problémy, které to komplikují'
Návrh usnesení č,. 2oL9 l LZl tŁz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje zóměr pořĺzenĺ3 nových ukozatelů rychlosti s kameromi pověřuje
starostu k zajištěnívšech nezbytných kroků směřujícĺch k realizoci a k podóní žúdostio dotaci z Fondu
obnovy

ve

nkova Středočeského kraje.
proti0 zdržel se 0

Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 10) Příkazní smlouva na zajištění podání žádosti ,,Dobřejovice - zklidnění dopravy - t. etapa" - TNT
Consulting, s.r.o.
(projednóvóní bodu od 1-:17:47 do 7:20:27 zveřejněného audiozúznomu)
Starosta informovalo záměru realĺzovat V roce 2020 jeden ze stavebních objektů původního projektu
,,Zklidnění dopravy" - světelný přechod na Čestlické.Stávající přechod ulice Čestlická je dnes umístěn v
oblouku. Vzhledem k šířkovým poměrům v lokalitě není možný jeho přesun do vhodnějšího místa a je nutné
zvýšit jeho bezpečnost. Hlavní prvkem bude osazení nového Světelného signalizačníhozařízení s
poptávkovým tlačítkem,dále dojde k přisvětlení přechodu a také k rozšířenínástupních ploch a doplnění
bezbariérových úprav. Starosta předložil návrh příkazní smlouvy s firmou TNT Consulting, s.r.o., jejíž
obsahem je podání žádosti o dotacĺ ze Státního fondu dopravní ĺnfrastruktury ,,opatření ke zvýšení
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy'.." Cena za zpracování Žádosti je 19 tisíc Kč bez DPH. V případě
úspěchu žádosti pak budou ještě náklady na výběrové řízenína zhotovĺtele (17 tis Kč) a na finalĺzaci a řízení
projektu (44 tisíc Kč). Uzávěrka pro podáníŽádostíje 15.10.20L9. Rozpočtovanénáklady na realĺzacijsou
plánovány okolo 1800 000 Kč s DPH, dotace SFD| by činila aŽ 85%.
Návrh usnesení č,. zotg ĺ Lzl 13.

Zostupitelstvo obce souhlqsí s poddním žddosti o dotaci na projekt,,Dobřejovice _ zklidněnĺ dopravy - l. etapa"
ze Stótního fondu dopravnĺ infrastruktury prostřednictvím společnostiTNT Consulting, s.r.o. a pověřuje
starostu podpisem předložené příkaznísmlouvy a plné moci, které jsou přílohami č. 7 tohoto zópisu'
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 11) Rozpočtovéopatření č'.9l2ot9
(projednóvóní bodu od 7:20:27 do 1:22:40 zveřejněného oudiozóznamu)
Potřeba přijmout rozpočtové opatření souvisí s přijetím dotace na rekonstrukci ulĺce Příčné- navýšení příjmů
v paragrafu 2212 _ Silnice o 81'1'71'6 Kč. Je třeba navýšĺtvýdaje v paragrafu 3639 - Komunální služby a územní
rozvojj.n. o 200 000 Kč na nákupy pozemků pro plánované projekty, práci geodeta apod. Vzhledem
k navrhovanému navýšeníýdajůna paragrafu 2212-Silnice o6LI716 Kč se bilance rozpočtu nemění.
Návrh usnesení č,. 2oL9 | t2| L4:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopatřenĺ č. 9/2079, které je přílohou č' 8 tohoto zópisu
o uklódó starostovi zveřejnit toto rozpočtovéopatření no úřednídesce.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 12) Jmenování členůPracovní skupiny ke Strategickému plánu z řad občanů
(projednóvóníbodu od 7:22:40 do 7:30:76 zveřejněného oudiozóznamu)
Místostarosta informoval, že zájem o aktivní členstvív pracovní skupině ke Strategickému plánu projevilo 5
občanů.Poděkovaljim za jejich zájem a vyjádřil přesvědčení, že všichni majísilnou motĺvaci a zkušenosti, které
budou ku prospěchu obce. Tři z přítomných zájemců se krátce představili sami (Robert Nejedlý, lng. Martin
Hloušek, llona Reĺmannová), další(Mgr. Martina Chvátalová, Tomáš Kleĺner) představil místostarosta.
Vzhledem kvelkému přínosu každéhoz nich navrhl jmenovat za členy pracovní skupiny všechny zájemce.
Celkový počet členůPS i se zastupiteli by byl 9, což umožní udržet pracovní ráz jednání. Následovat bude
domluva na termínu prvníschůzky pracovnískupĺny.První část jednání bude zaměřena na přípravu zapojení

Ł

všech občanůdo procesu přípravy SP a bude směřována tak, aby lednové čísloZpravodaje mohlo být
věnováno tomuto tématu.
Návrh usnesení ć,. 2oL9 / tzl t5|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice jmenuje paní tlonu Reimannovou, lng. Martina Hlouška, Mgr. Martinu
Chvótalovou, pana Roberto Nejedlého a pana Tomóše Kleinera za členy Pracovní skupiny k přĺprově
Strategického plónu'
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 13} KsÚs

Smtouva o smlouvě budoucí o zŕízenístužebnosti lS (Košumberk)
(projednóvóní bodu od 7:30:1-6 do 1:32:54 zveřejněného audiozóznamu)
V souvislostĺ se schváleným záměrem opravy příkopu v ulĺcĺKošumberk, která proběhla V srpnu letošního
roku je nutno projednat a chválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zŕízeníslužebnostĺinženýrskésítě na
pozemek 537/9, který je v majetku Středočeského kraje a ve správě rsÚS. luto smlouvu schválila rada
Středočeského kraje dne 16.9.20].9 usnesením č. 031-28 /Żo79/RK.
Jednorázová úhrada za zřízeníslužebnosti je stanovena dle platného ceníku Středočeského kraje ve výši 20
Kč/bm což v rozsahu opravy 99 m znamená celkovou částku 1 98o Kč bez DPH.
-

Návrh usnesení ć,. 2ot9 | Lzl t6.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č
s-L758/00066001/2019-KH/Pí/Bs, kteró je příIohou č.9 tohoto zópisu a pověřuje stdrostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schvá leno.
Bod 13) Různé
(projednóvóní bodu od L:32:54 do 2:2L:53 zveřejněného audiozóznamu)
o lnformace o jednání se zástupci Povodí Vltavy - revitaIizace potoka
Starosta informoval o jednáních s Povodím Vltavy, vyvolaném obcí kvůli podemílání komunikace za
budovou FK. Výsledkem je plán Povodí upravit tok Dobřejovického potoka mezi mostkem vedoucím
na náves a mostkem u hřiště. Dojde k vybudování opěrné zdĺ u FK a vrácení toku do původního
místa, místníopevnění kamenem v meandrech úprava zeleně apod. Plánovaná realizace této části
Povodím Vltavy je díky nutným povolovacím procesům konec 2oŻo či 202L. Současně obec hodlá

zpracovat projektovou dokumentaci revitalizace Dobřejovického potoka meziSkalníkem a
Mlýnským rybníkem (mimo uvedený úsek opravovaný povodím)včetněnávsi. Cílem je následně
alespoň část opatření, které bude z majetkových důvodůmožnérealizovat. V jednáníjsou isměny
pozemků mezĺ obcí a Povodím tak, aby obec získala pozemek v Mlýnském rybníku a povodíčástĺ
pozemku v zadní skále, které jsou vodním tokem.

o

o

o

lnformace o jednání starostů obcí a společnosti RoPtD

Starosta informoval o jednání obcí ležícíchna lince 363 o provozu této linky. Bylo vyvoĺáno
požadavky na nové spoje a jiné přerozdělení nákladů mezĺ obcemi. Výsledkem bylo zachování
současnéhostavu ohledně dělení financí, středočeský kraj navíc zaplatí nový spoj, který bude
vyjíždětv pracovní dny z opatova ve ].2:30 a následně zpět.
lnformace o Veřejném projednání Změny č.2UP Dobřejovic
starosta ĺnformoval o proběhlém Veřejném projednání Změny č.2 ÚP Dobřejovic. Následně obec
obdržela jednu námitku (Českéštěrkopísky), jednu přĺpomínku (Za naše Dobřejovice z.s.) a
vyjádření dotčenéhoorgánu. V současnédobě zpracovatel připravuje jejich vypořádání. Po
schválení nadřízeným orgánem bude připraven návrh změny k projednání zastupitelstvem na
prosincovém zasedání.
Pozvánka starosty obce čestlice na společnésetkání zastupitelů obou obcí
Starosta informoval o pozvání starosty obce Čestlice na společnésetkánízastupĺtelůobou obcí, na
ujasněnístavu, ve kterém se aktuálně nacházíZměna č. 1 ÚP čestlĺca vyjasnění si stanovisek obou
obcí a možnostídalšíhovývoje. Dle názoru starosty je vhodné se této schůzky, plánované na
16.10.2019, zúčastnita zjistit aktuální stav a začítotevřeně komunikovat.
1

lnformace a pozvánka na akcišplcín zorg
Starosta pozval přítomné již na 5' ročníkturistického pochodu mezi obcemi Modletice, Popovičky,
Herink a Dobřejovĺce. Start je v sobotu Lz.Lo. v 9:30 na nádvoří Modletického zámku.
o

lnformace obce: výskyt koček u č.p.36
Zbyněk Kudláček žádal ĺnformace o výskytu koček u obcí zakoupeného objektu č.p. 36. Starosta
informoval, že kočky nejsou majetkem obce a neníjasné, kdo je majitel.Jejich množstvísezvětšuje
díky lidem, kteří je chodímasivně krmit. Zrozsáhlé diskuse vyplynula potřeba zjistit zda kočky patří
původnímajitelce objektu (zjistí starosta), ĺnstalovat cedule nekrmte kočky (zajistí místostarosta) a
zveřejnit výzvu občanům,kdo by byl schopen se o kočky postarat či přispět na jejich kastraci
(zhotovení nabídla sl. Anežka Charvátová).

ĺ

Následně vznesla Pavla Mikušková dotaz na slíbené veřejné zalesňování paseky vzniklé těžbou
dřeva napadeného kůrovcem v lesíku u Skalníka. Místostarosta informoval o jednáních s lesním
hospodářem a dalšímiodborníky. Vzhledem k velmi úspěšnépřirozené obnově bylo od plánované
podzĺmnívýsadbyupuštěno. V listopadu dojde díky spolupráci se spolkem Sázíme stromy k výsadbě
5 vzrostlých stromů při cestě v těchto místech. Zbytek paseky bude na jaře prořezán, aby byl
podpořen růst cílových dřevin. Dosadba proběhne na jaře jen na místech, kde přirozené zmlazení
nebude dostatečné.
V. soUHRN PŘIJATýCH UsNESENí DNE 10.10.2019
Usnese n í č,. 2ot9 l 1zl oL|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice tng. Jana Chvótala.

Usnesení ć,. 2oL9 l Lzl 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu
Ladislova Bezoušku.

z

jedndnĺ zastupitelstva obce Dobřejovice pano

Usnese n í ć,. 2oL9 l t2ĺ 04:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zúpisu z jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice lng.

Liboro Stórka.

Usnesení č. 2ot9 ĺ 12ĺ o5z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje nósledující program jednónĺ zostupitelstvo obce Dobřejovice:
1. Kontrola usnesení
2. Smlouva o pronájmu pozemku parc. č. st. L69 a studny na pozemku 595/10
3. Smlouva o pronájmu částipozemku parc. č.595/10
4. Koupě pozemku parc. č. Io0/1'
5. Záměr obce směnit části pozemků parc. č.595/13 a567/2
6. Záměr obce směnit pozemky parc. č. 725/6,725/7 a části pozemku parc. č. 725/Lo
7. Náprava stavu využíváníobecníchpozemků parc' č. L49/74 a 558
8. Záměr výstavby garáže pro obecnítechniku
9. Záměr pořízení ukazatelů rychlosti a kamerového systému
10. Příkazní smlouva na zajištěnípodání žádostĺ ,,Dobřejovice - zk|idnění dopravy _ l. etapa" _
TNT Consulting, s.r.o.
].]". JmenováníčlenůPracovní skupiny ke Strategĺckému plánu z řad občanů
L2. Rozpočtovéopatřeni č. 9 lzol9
13. KsÚs - Smlouva o smlouvě budoucí o zŕízeníslužebnostĺ lS (Košumberk)

14. Různé
- lnformace o jednání se zástupcĺ PovodíVltavy - revĺtalĺzacepotoka
- lnformace o jednánístarostů obcía společnosti RoPlD
- lnformace o Veřejném projednání Změny č,.2 ÚP Dobřejovic
- Pozvánka starosty obce Čestlice na společnésetkání zastupitelů obou obcí
- lnformace o a pozvánka na akcĺšpacínzorg
- lnformace obce:výskyt koček u č.p.36
c

Usnesení ć,. 2ot9 ĺ tzl 06:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje uzovření Smlouvy o nójmu čósti pozemku parc. č. 595/10 o
výměře 35 m2 se společnostíStaročeskó pekórno s.r.o. s výšĺměsíčníhonójemného 3 000 Kč bez DPH, kteró
je přĺlohou č.2 tohoto zópisu.
Usnesení č,. ŻoL9l LZl o7 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice
souhlasí s nókupem pozemku parc. č. 700/7 v k.ú. Dobřejovice zo celkovou kupní cenu 30
pověřuje starostu obce podpisem Kupní smlouvy, kterő je přílohou č. 3 tohoto zópisu.

'

O0O Kč,

Usnese n í č,. 2oL9 | L2 | o8:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí se zóměrem směny čóstĺpozemků parc. č. 595/13 o 567/2 v k.ú.
Dobřejovice o výměře celkem 49 m2 a uklódó starostovi zveřejnit tento záměr dte přĺtohy č.4 zópisu na

úřednĺ desce.

Usnesení č,. 2oL9 l t2| 09:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺse zóměrem směny pozemků parc. č. 725/6, 725/7 a čústípozemku
parc. č. 725/10 v k.ú. Dobřejovice o výměře celkem 1 679 m2 a uklódó starostovi zveřejnit tento zóměr dle
přílohy č.5 zópisu na úřední desce.
Usnesení č'. 2ot9 ĺ L2| Ĺo|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasíse zdměrem pronójmu čőstípozemkŮ porc. č. 149/14 a 558 v k.ú.
Dobřejovice o výměře celkem 330m2 o uklódó starostovi zveřejnit tento zóměr dte přĺlohy č.6 zópisu na
úřední desce.

Usnesen í č,. 2ot9 | L2| tt,:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje zóměr stavby garóže na pozemku parc. č' L090 v k'ú. Dobřejovice
a pověřuje starostu k zojištění všech nóležitostí nutných k realizaci.
Usnesen í ć,. 2oL9 ĺ t2ĺ L22

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje zóměr pořízení 3 nových ukazatelů rychlostis kamerami pověřuje
starostu k zajištěnĺvšech nezbytných krokŮ směřujĺcích k realizaci o k podónĺ žódosti o dotaci z Fondu
obn ovy ve

n

kova

Stře d očes ké h o kraj e.

Usnesen í č,. 2ot9 | t2| L3:
ZastupiteIstvo obce souhląsí s podóním žódosti o dotaci no projekt ,,Dobřejovice _ zklidněnĺ dopravy etopo" ze Stótního fondu doprovní infrastruktury prostřednictvĺm společnosti TNT Consutting, s.r.o. o
pověřuje starostu podpisem předloženépříkazní smlouvy o plné moci, které jsou přítohami č. 7 tohoto
zópisu.

!.

Usnesen í č,. 2oL9 | t2| Ĺa:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopatření č. 9/2079, které je přĺlohou č. 8 tohoto zópisu
a uklódó storostovi zveřejnit toto rozpočtovéopotřenĺ na úřední desce.
Usnesen í č,. 2ot9 l Ĺ2l t5
Zastupitelstvo obce Dobřejovice jmenuje paní llonu Reimannovou, lng. Martina Hlouška, Mgr. Martinu
Chvótalovou, pana Roberta Nejedlého o pana Tomóše Kleinera za členy Pracovní skupiny k přípravě
Strotegického plánu.
z

Usnesen í č. 2oĹ9 l L2ĺ t6z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízenístužebnosti inženýrskésítě č.
s-1758/00066007/2079-KH/Pĺ/Bs, která je přĺtohou č.9 tohoto zópisu a pověřuje starostu k jejĺmu podpisu.
V. zÁVĚR
Zasedání zastupitelstva obce ukončĺlstarosta ve2O:ŻO'

9

PříIohy zápisu:

1) Prezenčnílistina
2) Smlouva o nájmu části pozemku parc'

č. 595/10 o výměře 35 m2 se společnostíStaročeská pekárna

s.r.o.

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kupní smlouva - pozemek parc. č. I0o/1' v k.ú. Dobřejovice
Zámér směny částípozemků parc. č. 595/13 a 567 /2 v k.ú. Dobřejovĺce
Záměr směny pozemků parc. č' 72516,725/7 a částípozemku parc' č. 725/Io v k.ú. Dobřejovĺce
Záměr pronájmu částípozemků parc. č'.1'49/L4 a 558 v k'ú. Dobřejovice
Pŕíkaznísmlouva a plná moc - TNT Consulting, s'r.o'

Rozpočtovéopatření č.9/2019
Smlouva o smlouvě budoucí o zŕízeníslužebnosti inženýrskésítě č' s-]-758/00066ooll2019KH/Pí/Bs

Zápis byl vyhotoven dne 15.10.2019

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé: LadislavBezouška

lng. Libor Stárek

Starosta:

dne

ťĄ

.... dne

.lilLog

Ąf ao Lo14
1 6 -10- 20tg

Martin Sklenář

Vyvěšeno dne ..'...J..0..:.!0.-. 2019
Sejmuto dne
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