oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsi 26,25L 01 Dobřejovice, lČ: oo24}1'41'
Zápis č. 11
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 12. 9.2oL9 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni:

Ladislav Bezouška, lng. Pavel Brotánek, lng. Jan Chvátal, Martin Joza, Jan Krejčí,
Bc. Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková, lng. Libor Stárek, Martin Sklenář
občanéobce Dobřejovice v počtu cca 10 lidí.

Omluveni:
l. znnrurĺv í zAsEDÁN í zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovĺce (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:05 starostou obce
Martinem Sk|enářem. Starosta konstatoval, Že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst' ]. zákona
o obcích, ĺnformace o konání zastupĺtelstva byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Dobřejovĺce
od 4'9.2019. Současně byla zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je všech 9 členůzastupitelstva a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, že je zveřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce.
ll. URčENízAPIsoVATELE A oVĚŘoVATELŮ
Starosta navrhl určit zapisovatelem zápisu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č. 2oL9 | Lt I oL:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zostupitelstvo obce Dobřejovice tng. Jana
Chvótala'
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Starosta dále navrhl určĺtověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce Dobřejovice zastupitele Libora
Stárka a Martina Jozu. K návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č,. 2ot9 ĺ tLl oz.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednónĺ zastupitelstvo obce Dobřejovice
lng. Libora Stórka q pana Martino Jozu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdrželse 0
Usnesení bvlo schváleno.
ltt.

PRoGRAM zAsEDÁNí

(projednóvóní bodu od 7:35 do 4:06 zveřejněného audiozóznamu)

Starosta vyzval přítomnék doplnění navrženého programu. Místostarosta navrhl doplnit jako samostatný
bod č. 14 ,,Přijetídotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřenísmlouvy o poskytnutídotace".
Nebyly Vzneseny dalšínávrhy na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení č'. 2oL9 | Lí-| o3z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje nósledující program jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
7. Kontrola usnesení
2. Zřízenívěcného břemene Črz oistrĺbuce no pozemku parc' č' 774 v k.ú. Dobřejovice
3. Črz oistribuce - Smlouvo o smlouvě budoucí přeložko vedenĺ parc. č. st' 24 v k.lj. Dobřejovice
4. Zóměr pronójmu pozemku porc. č.st' 769 v k.ú. Dobřejovice
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5.
6.
7.
8.
9.

Smlouvo o údržběfotbalového hřiště no pozemku porc. č. 153/65 v k.ú. Dobřejovice
Žódost o prodej čósti pozemku parc. č. st. 24 v k.ú' Dobřejovice
Dodatek č' 1k pojistné smlouvě o pojištěnímojetku o odpovědnosti, Generali Pojišťovna a.s.
Zajištění zimní údržbykomunikací 2019/2020
lnformace o rozpočtových opatřeních č. 6 o 7/201-9, přijatých v pravomocistarosty
70. Rozpočtové opatření č.8/2019
77. Nóvrh na vyřozenĺmojetku
72. Kontrola Finončníhovýboru
73. Kontrola Kontrolnĺho výboru
74. Přijetĺ dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřenĺ smlouvy o poskytnutí dotace
15' Zpracovóní Strategického plónu obce Dobřejovice na roky 2020 - 2030
1-6. RŮzné

o
o
o
o
C

lnÍormace o žódostech o dotaci a možnostech finoncovóní připravovaných projektťl
lnÍormoce o přípravě Rozpočtu obce na rok 2020
lnÍormace o provedených rekonstrukcích komunikocí
lnformace o pokračovónĺspolupróce se Sběrným dvorem Dobřejovice

tnformace o stavu Změny č. 2 Územnĺho plónu Dobřejovic
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
lV. PRoJEDNÁľĺígooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvúní bodu od 4:06 do 7:39 zveřejněného audiozóznomu)
Usnesení č. 2ot9lo7ĺo9 - Smlouva TRIADA: Trvá, čeká se na provedení importu dat.
Smlouva bude uzavřena následně.
Usnesení č. 2oL9lo7ĺL5 - Součková - kolaudace: Splněno, vydán kolaudačnísouhlas
Usnesení č. 2oĹ9lo7lĹ6 - Žádosti o pozemky SPÚ: Trvá, jsou doplňovány podktady pro SPÚ
Usneseníč.2oL9lo7lL7 -SluŽebnostArcibiskupství-Splněno,Smlouva byla podepsána
Usnesení č. 2oL9|o9lo7 - VZMR Příčná - Splněno. Smlouva byla podepsána a založena,

o

o
o
o
o

realizace probíhá
Usnesení č. zotglto|os - Podélnédopravníznačení:Trvá, realizace proběhne nejspíše
v říjnu, důvodem zdrženíje to, že KSÚS (BEslP) musí soutěžĺt
zhotovĺtele zakázky
Usnesení č. 2oĹ9ltoĺo6 - Smlouva Atlas Audit s.r.o. - Splněno' byla podepsána oběma
smluvnímĺstranami a založena
Usnesení č. 2oL9lLo|07 - Dodatek č. 4 Prĺsvĺch s.r.o. - Splněno, byl podepsán oběma
smluvními stranamĺ a založen
Usneseníč.2oL9lLo|o8- Rozpočtovéopatření č.5 : Splněno, vyvěšeno a následně založeno
Usneseníč.zoLgltolog- Dotace z Fondu obnovyvenkova: Splněno' žádost byla podána a
26.8.2oI9 sc hvá le n a Zastu pite stve m St ředočes ké ho kraje
Jan Krejčíapeloval na ověřovatele zápisu, aby věnovali pozornost kontrole zápisu, aby nedocházelo
k nepřesnostem, tak jak na ně upozornilKontrolnívýbor. Starosta potvrdĺla doplnil, že návrh zápisu mají
zastupitelé dopředu k dispozici a kdokoli ze zastupitelů můžepřípadnou nepřesnost odhalĺt a upozornit na

o
o

o
o
o

l

ně.

Bod 2) Zŕizenívěcného břemene čez oistribuce na pozemku parc. č,.774v k.ú. Dobřejovice
(projednóvónĺbodu od 7:39 do 10:07 zveřejněného audiozőznamu)
V souvislosti s výstavbou trafostanice na pozemku parc. č.757 v k.ú Dobřejovĺce za společností Čez
Distribuce byl předložen návrh Smlouvy o zŕízenívěcného břemene - služebnosti" vztahujícíse k pozemku
parc. č. 774 v k.u. Dobřejovĺce, kteni je v majetku obce. Navrhovaná náhrada za věcné břemeno je ve výši
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2 550 Kč jednorázově. Přibližná cena dle rozhodnutízastupitelstva z roku 201'4ojednotkové ceně za věcné

břemeno (150 Kč/m) by byla přĺblĺžně2 850 Kč. Zastupitelstvo ale můžesvým usnesením přĺjmout ĺjinou
částku. Vzhledem k malému rozdílu částek a skutečnosti, že uvedené vedeníje vzhledem k probíhajícím
jednáním o připojeníveřejného osvět|ení naplánované okružnĺkřižovatce u Herinka právě na tento bod
v zájmu obce, doporučĺlstarosta tuto smlouvu uzavřít. Jan Krejčívznesl dotaz, zda cena za věcné břemeno
není součástíněkteré vyhlášky, místostarosta potvrdĺl, Že nikoli.
Návrh usnesení č,. 2ot9 | tL| o4z

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o zřĺzenĺvěcného břemene _ služebnosti č: tV-L26021813/VB/001 se společnostíČEz Distribuce, o.s. , kteró je přítohou č.2 tohoto zópisu o pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdrŽel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 3)

čtz oistribuce - Smlouva

o smlouvě budoucí přeIožka vedení parc. č. st. 24 v k.ú. Dobřejovice
(projednávónĺbodu od L0:07 do 72:79 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval o podané žádosti na přeložku elektrického vedení k obcí nově zakoupenému objektu
Na Návsi 36. Důvodem je nutná příprava na budoucí rekonstrukcĺ objektu. Navrhovaná přeložka proto
spočívá ve vybudovánínového sloupu v rohu parcely (místo na jeho ukotveníje již předpřipraveno od
původníchmajĺtelů).PředběŽné odhadované náklady na přeložku činí95ooo Kč bez DPH, cena bude
upřesněna po zpracování dokumentace.
Návrh usnesení č'. 2ot9 l Lí-l 05.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizoci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodóvce elektrické energie č. Z_s74_71_8120077164 se společnostíČEZ Distribuce, q.s.,
kteró je přílohou č'3 tohoto zúpisu a pověřuje storostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdrželse 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod

a) Żáměr pronájmu pozemku parc.

č. st. 169 v k.ú. Dobřejovice
(projednóvóníbodu od 72:79 do 75:48 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, že dne 4.7 .2079 odeslal spolku FK Dobřejovice dokument týkajícíse vypořádání
smluvních vztahů mezi spolkem a obcí Dobřejovĺce. obsahem dokumentu bylo ĺ konstatování, že smlouva
uzavřená mezi obcí a FK Dobřejovice dne 27.5.2015 nenaplnila zákonem stanovené podmínky a to
konkrétně, že nebyl zveřejněn záměr obce pronajmout svůj majetek zákonem stanoveným způsobem a tím
je smlouva neplatná. Zároveň byla i vypovězena původnísmlouvaze dne 19.12.1995 zdůvodůzávažného
porušenísmluvníchpodmínek, konkrétně čl. Vlll. odst. 2, kdy byla i přes opakované upozornění a
podmínkami stanovených obcí prováděna stavební činnost (stavba pergo|y) bez potřebných povolení a tím
V rozporu se stavebním zákonem.
V této souvislostĺ došlo v průběhu měsíce července a srpna k osobním schůzkám vedeníobce se zástupci FK
Dobřejovice (zápisy z jednání byly zastupitelům předloženy). Na základě těchto konstruktivních jednání je
zŕejmé, že pro splněnízákonných podmínek pro uzavření případné nové nájemní smlouvy na pozemek parc.
č. 169 v k.ú. Dobřejovice bude nutné zveřejnit záměr pronájmu výše uvedeného pozemku. Pavel Brotánek
doplnil, že součástínávrhu záměru je i pronájem studny.
Návrh usnesení č. 2ot9 l ĹÍ.l 06:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí se zóměrem pronójmu pozemku parc. čĺslost. 169 v k.ú. Dobřejovice o výměře 394 m2 a uklódd starostovi zveřejnit tento zóměr dle přílohy č.4 zópisu na úřednídesce.
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 5) SmIouva o údržběfotbaIového hřiště na pozemku parc. č. L53l65 v k.ú. Dobřejovlce

(projednóvónĺbodu od 75:48 do 79:04 zveřejněného audiozóznamu)
V návaznosti na předchozí bod jednání zastupĺtelstva obce a osobní schůzky zástupců obce a FK
Dobřejovice, kdy FK Dobřejovice projevil zájem zajistĺt údržbuhřĺštěsečenímprostřednictvím
automatických robotických sekaček jako doposud, přičemžsdělĺl, že celkové ročnínáklady na jejĺch provoz
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hradí ve výši 60 000 Kč' Starosta dle dohody zpracoval kalkulaci reálných nákladů na sečeníhřiště
prostřednictvím obecnítechnĺky a zaměstnanců, kdy celkové ročnínáklady na sečenívyházejí na 25 OO0 Kč.
Na základě výše uvedeného navrhl starosta schváleníSmlouvy o zajištěnísečenífotba|ového
hřiště s ročním
příspěvkem 25 000 Kč s FK Dobřejovice (s touto částkou souhlasí ĺ FK Dobřejovice). Dalšípráce na pozemku
budou probíhat prostřednictvím zaměstnance a technĺky obce. Do návrhu smlouvy byly doplněny kontaktní
e-mail a číslaúčtů

Návrh usnesení ć,. 2ot9 ĺ tLl 07
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o zajištěnĺ sečenĺfotbolového hřiště s Fotbalovým
klubem Dobřejovice z's., kteró je přĺlohou č. 5 tohoto zópisu a pověřuje starostu obce jejĺm podpisem'
Výsledek hlasování: pro 9 protĺ 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
z

Bod 6) Žádost o prodej části pozemku parc. č. st. 24 v k.ú. Dobřejovice
(projednóvóníbodu od 79:04 do 21:58 zveřejněného audiozdznomu)
Starosta informovalo tom, že dne 26.8.2oL9 obec obdržela Žádost paníMarie Kudláčkové o koupičástĺ
pozemku parc. č. st. 24 v k.ú. Dobřejovĺce v rozsahu cca 50 m2, kteni je v majetku obce Dobřejovice.
Starosta byl o zájmu žadatelky informován v době, kdy obec jednala o zakoupení pozemků, nicméně se po
zjištěnískutečnostítýkajících
se budoucí rekonstrukce objektu nedomnívá, že by bylo z pohledu obce
strategické o této žádostĺrozhodovat v době, kdy není ještě jasný záměr budoucího využitíobjektu a
zároveň ani projekt' Navrhl, aby o této Žádosti zastupitelstvo rozhodovalo až ve chvíli, kdy tyto podklady
bude mít a obec se následně nedostane do problémůs velikostí pozemku, odstupových vzdáleností apod.
Starosta na základě žádostĺpřednesl návrh usnesení:
Návrh usnesení č'. 2or9 ĺ Ltl o8z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí se zóměrem prodeje čósti pozemku parc. č. st.24 v k.ú. Dobřejovice
o výměře 50 m2 uvedeného v grofické příloze tohoto zópisu a uktódó starostovi zveřejnit tento zóměr dle
přílohy zópisu na úřední desce.
Výsledek hlasování: pro 2 (Brotánek, Kudláček) proti0 zdrž.el se7
Usnesení nebvlo schváleno.
Bod 7) Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnostl, Generali Pojištbvna a.s.
(projednóvóní bodu od 27:58 do 28:42 zveřejněného audiozóznamu)
Místostarosta informoval o aktualizacĺ pojĺstných částek u výše uvedené smlouvy tak, aby odpovídaly
aktuálním hodnotám majetku Ve Vlastnictvíobce. Navýšeníproběhlo především u budov Čov, oÚ, budovy
školky i dětských hřišť. Doplněny byly také garáž u FK a altán u Skalníka včetně vybavení' Celková pojĺstná

částkaubudovbylanavýšenaz30,5na44,75mil Kč. Došlotakéknavýšenípojištěníprotipovodniz1na5
milionů. Pojistné se oprotitomu zvedlo z původních27 784 Kč pouze na28332 Kč ročně. Na základě návrhu

Pavla Brotánka, předneseného na pracovní schůzce zastupĺtelů,byla ještě předloŽena varĺanta pojistky s
navýšenímpojistné částky na pojištěníodpovědnosti z 5 na 20 mĺlionůKč. Vzhledem k problémůmv
počítačovém
systému pojišťovny je tuto změnu aktuálně možnéprovést pouze jako ukončenístaré smlouvy
a uzavření nové. Ročnípojistná částka by v této varĺantě byla 31 687 Kč. Jedná se o stejný produkt, jako u
předchozísmlouvy. Zástupce pojišťovny potvrdĺl, že v podmínkách pojištění(výluky apod..) nedošlo od doby

uzavření původnísmlouvy k zásadním úpravám pojistných podmínek.
Místostarosta navrhl přiklonĺt se k druhé varĺantě a přednesl návrh usnesení. V diskusi s doplňujícími dotazy
na obsah smlouvy a způsobu jejího přijetívystoupili Pavel Brotánek, Zbyněk Kudláček, Pavla Mĺkušková, Jan
Krejčía Martĺn Sklenář.
Návrh usnesení č'. 2ot9 l Ĺ!,l o9z
zastu p ite l stvo obce Do břej ovice :

o

souhlosí se na zónikem pojistné smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti č. 1560670836,
uzqvřené u společnosti Generali Pojišťovno a.s. o současným uzavřenĺm nové smlouvy u stejné
společnosti dle Kalkuloce pojištěnímajetku a odpovědnosti Region, č. nabĺdky 9336002976,
o a pověřuje starostu obce k podpisu nové smlouvy a dohody o zóniku pojistné smlouvy'
Výsledek hlasování: pro 9 protĺ 0 zdrŽel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
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Bod 8) Zajištěnízimní údržbykomunikací2ot9l202o
(projednóvúní bodu od 28:42 do 45:35 zveřejněného oudiozóznamu)
V souvislostĺ s blížícím
se zimním obdobím a nutnostízajistit zimní údrŽbu místnícha účelovýchkomunikací
v obcĺ byla uskutečněna osobní schůzka starosty a p. Jaroslava Vaněčka (firma zajišťujícízĺmníúdrŽbu
doposud). Pan Vaněček předložil návrh spolupráce pro zĺmníobdobí 2ol9/2o2o, kdy navrhuje z důvodu
udrženíkvality techniky a služeb nové podmínky spolupráce.
Pan Vaněček navrhuje stanovit pevnou měsíčnípaušální sazbu ve výši 40 ooo Kč, která by zahrnovala
celkem 10 výjezdů techniky v daném měsícĺ a sazbu za drženípohotovosti. Sůl by se účtovalajako doposud
samostatně' Každý dalšívýjezd v měsíci nad rámec L0 bude účtovánčástkou za práci stroje s obsluhou
1 000 Kč' Starosta zpracoval a předložil zastupitelstvu přehled všech nákladů za poslednídvě zimní období,
ze ktených je zřejmé, Že by došlo k navýšenícelkových nákladů na zĺmníúdržbuv řádu 11o ooo Kč.
Starosta informoval o dalších dvou jednáních s dodavatelem ohledně ceny, částka 40 000 Kč je nĺcméně
spodní hranĺce za kterou je schopen své služby poskytovat a udržet a obnovit techniku. Tento stav je
nejspíše vyvolán tím, že nové vedeníJesenĺce vypovědělo panu Vaněčkovi smlouvu na zimníúdržbu.Další
možnost je poptat 3 firmy a zjistĺ, že stav, která navrhuje pan Vaněček je reálný a tyto nabídky starosta
předloží na příštímjednáníZo. Starosta prezentoval svůj rozporuplný pocit: spolupráce s panem Vaněčkem
probíhala k plné spokojenosti, na druhou stranu by možná bylo dobré zjĺstĺt,zda se obcĺslužbynepodaří
zajistit levněji. Na dotaz Pavly Mĺkuškové,kolik stojízimní údržbav okolních obcích starosta odpověděl, že
bývá zajištěna vlastními zaměstnanci a technĺkou, kterou ale obec Dobřejovice nedisponuje. Dále na
základě jejího dalšíhodotazu starosta sdělil, Že pan Vaněček je schopen s touto nabídkou počkat do dalšího
měsíce po ukončenívýběrovéhořízení'V dĺskusi zaměřené na reálnost výše nákladů, dosavadnídobré
zkušenosti se službami pana Vaněčka, podrobnostijeho aktuální nabídky, zkušenosti z jiných obcí, čĺ
reálnost finančníchúspor při zachování kvalĺty vystoupili Martin Joza,Zbynék Kudláček, Jan Krejčía Lĺbor
Stárek. Pavel Brotánek přĺpomněl doporučení KV č. 2 který doporučuje ve smlouvě lépe ošetřĺt kontrolu
vykazování hodin a tun použĺtésolĺ, kdy z následné dĺskuze nevzešel žádný reálný způsob, jak toho

dosáhnout.
Starosta navrhl následující návrh usnesení:
Návrh usnesení č,. 2ot9 l tLl to.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu no zimní údržbu2019/2020 s Joroslavem Vaněčkem,
kteró je přílohou č. 6 tohoto zópisu a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 5 (Krejčí,Brotánek, Joza, Chvátal, Bezouška) protĺ o zdržel se 4
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 9) lnformace o rozpočtových opatřeních č.6 a7|2ot9, přijadch V pravomocistarosty
(projednóvóní bodu od 45:35 do 47:16 zveřejněného oudiozóznamu)

Starosta informoval, Že dne 30.6.2019 ve své pravomocĺ přijal rozpočtovéopatření č. 6. To navyšuje přljmy
rozpočtu celkem o 2L2 5o5 Kč v důsledku uzavření smlouvy o finančnímpříspěvku do Fondu infrastruktury,
díky přĺjatým náhradám škody, příspěvkům občanůna popelnice Blo a plast a dalšímpříjmům. Ke zvýšení
plánovaných výdajů V tomto Ro nedošlo.
Dne 31.7'2019 přijal starosta rozpočtovéopatření č.7/2019, které spočívá v navýšenívýdajůna paragrafu
3639 (Komunálníslužby a územnírozvoj) o 1 500 Kč, aby mohl být správně zaúčtovánpoplatek za vklad
vlastnického práva do KN na č.p.36. o Stejnou částku byly poníženy výdaje na paragraf u 6I7L (Čĺnnost
místnísprávy). Bĺlance rozpočtu se tedy tímto Ro nemění.
Bod 10) Rozpočtové opatření

č.8l2ot9

(projednóvónĺ bodu od 47:76 do 49:02 zveřejněného audiozóznomu)

Potřeba přĺjmout rozpočtovéopatření souvisí se schválenou Smlouvou o smlouvě budoucí na přeložku
vedení na parc. č.24.v souvislosti s ní je nutné navýšit výdeje v paragrafu 3639 - Komunální služby a
územnírozvoj j.n. o cca 115 000 Kč s DPH (95 000 Kč bez DPH) na vybudování přípojky a o 15 O00 Kč na
vybudování rozvodné skříně. Celkem tedy jde o navýšenívýdajů V tomto paragrafu o 130 00O Kč. Dále je
nutné navýšĺtparagraf Paragraf 232t _ odvád. a čišt.odp.voda nakládání s kaly o 120 0OO Kč v souvislosti se
plněním usnesení I20I9lo7lL7 - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrskésítě - Arcibiskupství Pražské.
5

Vzhledem k poníženívýdajů na paragraf u2219 - ost' záležitostĺ pozemních komunikacío 25O OOO Kč se
bilance rozpočtu nemění.
Návrh usnesen í č,. 2oL9 | tt| Lt:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtové opatřenĺ č. 8/2079, které je přĺlohou č' 7 tohoto zópisu
o uklódó starostovi zveřejnit toto rozpočtovéopotření na úřední desce.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 11) Návrh na vyřazení majetku
(projednóvónĺbodu od 49:02 do 57:00 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta navrhl na základě provedených inventur vyřadit z majetku následujícípoložky:
Na základě doporučení lnventární komise č. 3:
lnv.č.: obec-00007L Pískoviště 2x2 rám - staré, už neexistuje
lnv'č.: oú-000149 Databox tablet - nefunkční,nepoužívaný
lnv.č.: oú-000151 Databox tablet - nefunkčnĹ nepoužívaný
lnv.č.: oú-000L20 kamerový systém - staný kamerový systém na oÚ - nefunkční,nepoužívané
Na základě doporučenílnventární komise č. 1:
lnv'č.: oú-000119 Pokladna Gordic - stani sw, nepoužívaný
lnv'č.: 0Ú-000564 WWW PREZENTACE oBcE - stani web, byl nahrazen novým
lnv'č.: oú-000073 Digitální ortofotomapa obce Dobřejovĺce - neaktuální, nepouŽívané
lnv.č.: oú-000097 Pohoda 2008 profi_ staý sw, nepoužívaná
lnv.č.: oÚ-Ooo17o Evidence majetku Gordĺc - starý sw, nepoužívaná
Na základě aktuálního stavu na oÚ:

lnv.č.:oú-000186 CCTV videokekamerámgaráž

(pův. cena7973 Kč)-nefunkční,znĺčenobleskem
lnv.č.: oú-000173 Tiskárna cANoN P|XMA MG5750 (pův. cena ].890 Kč)- nefunkční,nahrazeno novou
lnv.č.: oú-000118 Vysavač - ROWENTA (pův. cena 2999 Kč)- nefunkční,nahrazeno novým
Na základě aktuálního stavu v Mš Korálek Dobřejovice:
mš-000085
Zahradní dřevěná sestava - FANDA
mš-000004
Kombinovaný sporák sPE 40 A
mš-000005
Mycí stroj na nádobí Fl 30

Návrh usnesení č,. 2oĹ9 l LLĺ t2.
Zostupitelstvo obce Dobřejovice rozhodlo o vyřazenĺ 15 položek dle textu zópisu z majetku obce.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 12) Kontrola Finančníhovýboru
(projednóvóní bodu od 57:00 do 56:00 zveřejněného oudiozóznamu)
Předseda fĺnančníhovýboru Martin Joza ĺnformoval o kontrole provedené dne 3.9.2019 spočívající
v kontrole účetnictvíza první polovinu roku 2019 a průběžnéhoplnění rozpočtu. Konstatoval výrazné
zlepšeníve formálnístránce vedení účetnictví.Plnění rozpočtu probíhá standardním způsobem. Další
jednání FV se bude věnovat zprávě z průběžnéhoauditu a přípravě nového rozpočtu. Jan Krejčívznesl dotaz
ohledně výtek FV k datu zdanitelného plnění. Místostarosta uvedl, že se jedná převážně o fakturacĺ reklam
ve Zpravodaji, v následujícím týdnu bude věc řešit s hlavní účetnítak, aby byly věci uvedeny do souladu.
Zprávu o kontrole fĺnančníhovýboru vzalo zastupitelstvo na vědomí.
Bod 13) Kontrola Kontrolního výboru
(projednóvóníbodu od 56:00 do 7:37:06 zveřejněného audiozóznamu)
Předseda kontrolního výboru lng. Pavel Brotánek ĺnformoval o kontrole provedené dne 4.9.2019 spočívající
v kontrole plnění usnesení. Přednesl jednotlivé závěry kontrolního výboru a tam, kde se neslučovaly s jeho
osobním názorem pak itento názor a následně po obsáhlé dĺskusi (uvedené nížeu jednotlivých návrhů)
i návrhy usnesení.
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U projednávání kontroly plnění usnesení 8. zasedání zastupitelstva prezentoval svůj názor o nesouladu
názvu bodu ve zveřejněném návrhu 8' zastupitelstva a skutečností, že obsahem bodu bylo projednávání
kupní smlouvy. Navrhl, aby obec v této věcĺ nechala zpracovat právní posudek. Starosta se zeptal pana
Brotánka, pro koho konkrétně má být uvedený posudek zpracován. Bylo mu odpovězeno, že pro

zastupitele. Starosta s ohledem na skutečnost, že Pavel Brotánek hlasoval pro uzavření kupní smlouvy, na
něj vznesl doplňujícídotaz, zda měl jako zastupitel v době, kdy byla projednávána tato věc, dostatek
informací k tomu, aby se mohl svobodně a podle svého nejlepšího svědomí rozhodnout. Pavel Brotánek
odpověděl že on ano, a doplnil, že občanéna základě názvu bodu netušili, co s bude projednávat' Starosta
doplnĺl, že zastupitelstvo svým většinovým (všĺchni,,9(o") hlasováním rozhodlo, že tento pozemek chce
koupit, nĺkdo ze zastupitelů s tímto rozhodnutím nemá problém, zastupitelé mají ke svému rozhodování

nadstandardní informace. V této souvislostĺ starosta odmítl zbytečně čerpat peníze z rozpočtu obce na

právní posudek, když ani není zřejmé, pro koho by měl být zpracován' Teprve pokud někdo konkrétnítoto
rozhodnutí napadne, pak se tím bude zabývat právní zástupce obce. Pavel Brotánek navrhl jako zastupiteĺ
následující návrh usnesení, se kterým se ale KV na svém jednání neztotožnil:
Návrh usnesení č,. 2oL9 | LĹ| t3:
Zastupitelstvo obce pověřuje storostu zajištěnímpróvnĺho rozboru a přípodného doporučenínósledného
postupu nópravy advokótní koncelóří o platnosti usnesenĺ 2019/08/05 z důvodu zveřejnění nepřesného
nózvu bodu programu neinformujĺcím o zójmu koupě pozemku sedm dní před jednóním Zo na úřednĺdesce.
o výsledku bude starosto informovat zastupitele na nósledujícím jednónĺZo."
Výsledek hlasování: pro 2 (Kudláček, Brotánek) protĺ6 zdržel se 1 (Krejčí)
Usnesení nebvlo schváleno.
Dále Pavel Brotánek navrhl na základě doporučení KV ve věcĺ nesprávnosti v zápisu č. 10 (v záhlaví mezi
omluvenými,,občanéobce Dobřejovĺce v počtu cca 4 lĺdé"a naopak na tomto místě chybíinformace o
omluvě Jana Krejčího) následující návrh usnesení ,,Zostupitelstvo obce pověřuje místostarostu oprdvou
uvedených přítomných zastupitelů v zópise č. 70 ze zasedónĺZo ze dne 25.6.2079 dodatkem, který bude jeho
nedĺlnou součóstí." a apelovaI na kvalitní práci ověřovatelů zápisu.
Místostarosta přiznal své pochybenív této věci, nicméně prezentoval názor, že uvedené usnesení
neodpovídá svou formulací zákonu o obcích a navrhl následující protinávrh, o kterém dal starosta vzhledem
k tomu, že dalšíprotinávrhy nebyly Vzneseny, hlasovat jako o prvním.
Návrh usnesení ć'. 2oL9 | tLĺ Ĺ4:
Zastupitelstvo obce pověřuje místostorostu oprovou zřejmé nespróvnosti, týkojícíse přítomných zastupitelťl
v zópise č. 10 ze zasedóní Zo ze dne 25.6.2019 a zveřejněním opravy na úřední desce a etektronické úřední
desce.

Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdrželse 1 (Krejčí)
Usnesení bvlo schváleno.
Ve věci nesouladu grafického vymezenízáměru pronájmu částĺpozemku pro pojízdnou prodejnu a reálného

stavu (plocha rozměrově dodržena, ale o 90 stupňů otočena, k prodejně byla navíc přivedena elektřina a
voda) navrhl Pavel Brotánek jako zastupĺtel následující návrh usnesení, se ktenim se KV na svém jednání
opět neztotožnil:
,,zastupitelstvo obce pověřuje starostu nóprovou a uvedenĺm do soulodu platného zóměru, grafické přítohy
smlouvy o skutečnéhoumístění pojízdné prodejny na pozemku parc. č. 595/70, včetně připojení elektřiny
a vody no pozemcích obce."
Starosta vznesl dotaz, zda díky tomu, že nesoulad není ve velikostĺ, ale jen v umístění,vznikla v obci nějaká
škoda a zda nápravou tohoto formálního nesouladu nevznikne škoda větší.Přívod elektřiny zajistil na své
náklady provozovatel jako dočasný, po případném ukončenísmlouvy v pozemku zůstane pouze chránička
pro potřeby obce. Stejně je to řešeno s vodou. Starosta vznesl protinávrh, ktený je v souladu s většinovým
výsledkem hlasování členůKV.
Návrh usnesení č'. 2ot9 | t1-ĺ Ĺ5:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce:
- ukončenĺm smlouvy o nőjmu čósti pozemku parc. č. 595/10 k 37.12.2079 v souladu se smlouvou,
- přípravou o zveřejněním zóměru pronójmu pozemku se skutečným stavem zoměření pojízdné
prodejny a terosy.
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Výsledek hlasování: pro 5 protĺ o zdrž.el se 4 (Stárek, Krejčí,Kudláček, Brotánek)
Usnesení bvlo schváleno.
Dalším bodem jednání KV byla kontrola dodržováníčlánku 8 (inzerce) pravidel pro vydávání DZ. Dotazy byly
ohledně fakturace za reklamu fĺrma Giganet.cz v ćísle1'/2ot9. K tomu starosta sdělĺl, že reklama ve formátu
A6 byla firmě, která poskytuje za výrazně zvýhodněných podmínek internetové přĺpojení MŠa nově i na oÚ
nabídnuta poté, co firma Alimpex dodala svou reklamu ve špatnémrozměru a bylo nutné těsně před
odesláním do tisku rychle zaplnĺt volné místo' Dále předseda KV vznesl dotaz, zda je v pořádku, že
informace o akcích ve Spolkovém domě organĺzovaných paní Melíškovou, Lipowskou a Novosadovou
nejsou fakturovány. K tomu místostarosta uvedl, že tyto informace jsou zveřejňovány zdarma, protože se
jedná o propagaci akcí a služeb pro občany v našíobci. Stejně tak to bylo ĺ u reklamy společnosti ,,KValitní
podzim Źivota", se kterou obec dlouhodobě spolupracuje. Ve své zprávě KV konstatoval, že nenašel rozpor
ve fakturaci a je postupováno dle Pravidel pro vydávání Dobřejovického zpravodaje.

Bod 14} Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
(projednóvóní bodu od 1:31-:06 do 1-:34:34 zveřejněného audiozóznomu)
Místostarosta ĺnformoval o obdrženídotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výšĺ80% nákladů
na probíhajícíopravuulice Příčnéa o nutnosti tuto dotaci přijmout usnesením zastupĺtelstva.
Návrh usnesení č,. 2oL9 l Ltl t6:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlosí s přijetím dotace na projekt ,,Rekonstrukce ulice Přĺčnémezi
ulicemi Polní a V Porostlým" ve výši 877 7L6 Kč ze Středočeského Fondu obnovy venkova a pověřuje starostu
obce k uzavření veřejnopróvní smlouvy o poskytnutí dotqce.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno'
Bod 15} Zpracovánístrategického pIánu obce Dobřejovice na roky 2o2o-2o3o
(projednóvóní bodu od 1:34:34 do 1-:46:14 zveřejněného oudiozóznamu)
Místostarosta připomněl, že strategický plán je hlavním koncepčnímdokumentem obce. Měl by stanovĺt,
jak by měla obec a život v nív ĺdeálním případě na konci plánovaného období vypadat a jaké kroky by
k naplnění této vize měly vést. Součástísamozřejmě bude i hodnocení naplnění dosavadního Strategického
plánu a podrobný popĺs aktuálního stavu.
obec se v současnédobě řídíStrategickým plánem, platným na období 201-4 _ 2020. Vedení obce oslovilo
3 odborné firmy, které by byly schopny dodat zpracování nového SP ve většíči menšímíře na klíč.Proběhly
osobní schůzky a firmy zaslaly nabídky v rozmezí 1Żo _22o tisíc bez DPH. Vzhledem k velké cenové
náročnosti a pochybnostem o účelnostivynaložených prostředků navrhuje vedení obce jĺnéřešení:
strategický plán zpracovat ve vlastní režiĺ.
Zpracování obecného strategického plánu by probíhalo pod vedením pracovnískupiny sloŽené ze starosty,
místostarosty, a také zastupitelů a občanů,kteří by o aktivní účastpři zpracovánístrategického plánu
projevilĺ zájem. členovépracovní skupĺny by se aktivně měli podílet svými návrhy, připomínkami a
zpracováním dílčíchúkolůzadaných pracovnískupinou. Členovéz řad zastupitelů by měli být zvolenĺ na
tomto jednání zastupitelstva. V říjnovémčísleZpravodaje pak bude zveřejněna výzva pro občany se zájmem
o účastve skupině. Z nich na dalšímzasedání Zo bude pracovní skupina doplněna. Pracovní skupina nebude
mít žádnérozhodovací pravomocĺ (ty má zastupitelstvo) - bude to koordinačníavýkonný orgán přípravy SP
V rámci procesu zpracování budou aktĺvně zapojováni občanéobce formou dotazníku a setkání s občany,
které proběhne za vedení profesĺonálního externího facĺlĺtátora, jehož úkolem bude zajĺstit pracovní ráz
setkání a nestrannost. Pracovní skupina zpracuje návrh SP, ktený následně bude předložen k projednání,
připomínkování a schválení zastupitelstvu obce.
Starosta doplnil, že zpracováníse bude řídit metodĺkou, zpracovanou a poskytnutou obcím Ministerstvem
místníhorozvoje. Dále uvedl, že je jasné Že na konci procesu bude vhodné pro určitéoblastĺ (např. Doprava,
občanská vybavenost apod...) oslovit odborné firmy pro zpracování navazujícíchstudií, studií
provedĺtelnosti apod. Na tyto studie se budou peníze, uspořené na obecnou strategii hodit. Martin Joza
zmínil, že strategĺcký plán je nezbytný pro jakékoli žádostĺo dotace. Místostarosta otevřel dĺskusĺa vyzval
přítomné zastupitele se zájmem o účastv pracovnískupině, aby deklarovali svůj zájem.
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Návrh usnesení č,. 2019 | tt I t7
Za stu pite l stv o obce

o
o
o

Dob

:

řej ovi ce

:

schvaluje zóměr zpracovat strotegický plón obce Dobřejovice na roky 2020 - 2030;
schvoluje zřízeníPracovní skupiny k přípravě Strategického plónu,

jmenuje zostupitele Povlu Mikuškovou, Mortina Jozu, Martina Sklenóře a Jąna Chvótala za členy
pracovní skupiny,
o uklódó storostovia místostorostovi obce:
o zveřejnit výzvu občqnůmk aktivnímu zapojenĺ do pracovní skupiny, jména zójemců předložit
zostupitelstvu na dolším zasedóní;
o svolóvat a véstjednóní pracovní skupiny, zpracovdvat a zveřejňovat z nich zdpisy;
o informovat o postupu prací zastupitelstvo obce o veřejnost.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 1 (Krejčí)zdrželse 1 (Brotánek)
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 16) Různé
(projednóvónĺ bodu od L:46:74 do 2:72:04 zveřejněného audiozóznamu)
o lnformace o žádostech o dotacia možnostech financování připravovaných projektů

o
o
o

o

o

nepřijaté dotacĺ (Alej u cesty Dobřejovĺce - Modletice), přijatých
(Rekonstrukce ulice Příčnémezi ulĺcemi Polnía V Porostlým) a plánovaných žádostech o dotace
(odbahnění Mlýnského rybníka; Revitalizace Dobřejovického potoka - studie; Čestlĺckásvětelný přechod; Čestlická - rozšířeníchodníků; K Lesíku - nový povrch, opěrná zed'a
odvodnění; Košumberk - chodník od nové autobusové zastávky, přechody
lnformace o přípravě Rozpočtu obce na rok 2020

Starosta informoval

Příprava rozpočtu bude na obci a ve finančnímvýboru probíhat s ročníznalostí chodu obce tak
aby návrh rozpočtu na rok 2020 byl zastupitelstvu předložen již na listopadovém zasedání.
lnformace o provedených rekonstrukcích komunikací
starosta přítomné seznámĺl s opravami komunikací, které proběhly v letních měsících- Příčná,
Skalĺcká, Košumberk, U Parku...
lnformace o pokračování spolupráce se Sběrným dvorem Dobřejovice

Starosta ĺnformoval, že se na dvou jednáních v srpnu podařĺlo s vedením Sběrného dvora
Dobřejovĺce domluvit pokračováníspolupráce za stávajících podmínek. A to jak v rozsahu
služeb pro občany, tak v cenových podmínkách pro obec. Následně budou probíhat jednání o
cenách služeb pro obec na rok 2020.
lnformace o stavu Změny č. 2 Územního ptánu Dobřejovic
Starosta ĺnformoval, že Návrh změny č'2 Územního plánu Dobřejovic a vyhodnoceníjeho vlivů
na udržitelný rozvoj územíjsou od 2o.8.2olg do 30.9.2019 vystaveny na oÚ Dobřejovice a na
internetových stránkách obce. Veřejné projednání se bude konat 23.9.2019 v 16:00 v zasedací

místnostioÚ.

V. soUHRN pŘunľÝcH UsNESENí DNE 12.9.2019
U snesení č' 2oL9 | tL| o1z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice tng. Jona

Chvótola.
Usnesen í č'. zotg I LL l o2z

Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zápisu
lng. Libora Stórka o pono Mąrtino Jozu
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z

jednónĺ zastupitelstvo obce Dobřejovice

Usnesení č,. 2oL9 l LLĺ 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující program jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
L. Kontrola usnesení
2. Zřĺzenĺvěcnéhobřemene ČEzoistribuce na pozemku parc. č. 774 v k.ú. Dobřejovice
3. Čtz oistribuce - Smlouvo o smlouvě budoucí přeložka vedenĺ parc. č. st. 24 v k.ú. Dobřejovice
4. Zőměr pronójmu pozemku porc. č.st' 769 v k'ťl. Dobřejovice
5. Smlouva o údržběfotbalového hřiště na pozemku porc. č. L53/65 v k.ú. Dobřejovice
6. Žódost o prodej čósti pozemku parc. č' st. 24 v k.ú. Dobřejovice
7. Dodatek č. 1k pojistné smlouvě o pojištěnĺmajetku a odpovědnosti, Generoli Pojišťovna o.s.
8. Zajištěnĺ zimnĺ údržbykomunikací 2019/2020
9' lnformace o rozpočtových opatřeních č. 6 a 7/2079, přijatých v pravomoci starosty
1-0' Rozpočtové opatřenĺ č' 8/2019
17. Nóvrh na vyřozenímajetku
12. Kontrolo Finončnĺhovýboru
73. Kontrola Kontrolního výboru
14. Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutĺ dotące
15. Zpracovóní Strategického plónu obce Dobřejovice na roky 2020 - 2030
16. Rťlzné
o lnÍormace o žódostech o dotoci d možnostech financovónĺ připravovaných projektŮ

o
o
.
.

InÍormace o přĺpravě Rozpočtu obce na rok 2020

lnÍormace o provedených rekonstrukcích komunikací
lnÍormoce o pokročovóní spolupróce se Sběrným dvorem Dobřejovice
tnformoce o stavu Změny č' 2 Územního plánu Dobřejovic

Usnesení ć,. 2oL9 | I

I oaz

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o zřízenĺvěcného břemene _ služebnosti č: lV-726021813/VB/001 se společnostíČEZ Distribuce, a.s. , kteró je přílohou č.2 tohoto zópisu o pověřuje starostu
obce k jejímu podpisu.
Usnesení č,. 2oĹ9 l tL| 05|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o reqlizaci přeložky distribučního
zařĺzenĺ určeného k dodóvce elektrické energie č. Z_s14_72_8720071L64 se společnostíČEz Distribuce, a.s.,
kteró je přílohou č.3 tohoto zópisu o pověřuje storostu obce k jejímu podpisu.
Usnesení č'. 2oL9 l Ĺtl 06:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasíse zóměrem pronójmu pozemku parc. číslost. 769 v k.ú. Dobřejovice o výměře 394 m2 o uklódó starostovi zveřejnit tento zóměr dle přĺlohy č.4 zópisu no úřednídesce.
Usnesení č,. 2ot9 | Lt,ĺ 07
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o zajištěnĺ sečenífotbolového hřiště s Fotbalovým
klubem Dobřejovice z.s., kteró je přílohou č. 5 tohoto zópisu a pověřuje storostu obce jejím podpisem.
z

Usnesení

č'. 2ot9 |

tl| o9:

Za stu pite lstvo obce

C
o

D

obřej ovi ce

:

souhlosĺ se na zónikem pojistné smlouvy o pojištěnímojetku a odpovědnosti č' 1560670836,
uzavřené u společnosti Generali Pojišťovna o.s. o současným uzavřením nové smlouvy u stejné
společnosti dle Kalkuloce pojištěnímajetku a odpovědnosti Region, č' nobídky 9336002976,
a pověřuje storostu obce k podpisu nové smlouvy a dohody o zóniku pojistné smlouvy.

Usnesení ć. 2oL9 | LLl Ĺoz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu na zimnĺ údržbu2019/2020 s Jaroslavem Voněčkem,
kteró je přílohou č' 6 tohoto zópisu o pověřuje starostu obce k jejímu podpisu'
Usnese

n

í č,. 2oL9 | LL | Ĺ1-z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje rozpočtovéopatřenĺ č. 8/2019, které je přílohou č. 7 tohoto zópisu
o uklódó starostovi zveřejnit toto rozpočtovéopotřenĺ no úřednídesce.
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Usnesení č,. 2oL9 l tLl L2|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice rozhodlo o vyřazenĺ 15 položek dle textu zópisu z majetku obce.
Usnesení č,. 2ot9 ĺ Ltl t4|
Zastupitelstvo obce pověřuje mĺstostarostu opravou zřejmé nespróvnosti, týkajícĺsepřĺtomných zd;tupitelŮ
v zópise č. 70 ze zosedónĺ Zo ze dne 25.6.2079 a zveřejněním oprovy na úřední desce a elektronické úřednĺ
desce.

Usnesení č,. 2ot9 | tĹ| tĺz
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce:
ukončenĺm smlouvy o nójmu čósti pozemku parc. č. 595/10 k 31.72.201-9 v souladu se smlouvou,
přípravou a zveřejněnĺm zóměru pronójmu pozemku se skutečným stavem zaměřenípojĺzdné

-

prodejny a terosy.

Usnesení č,. 2ot9 ĺ tt| t6.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlosĺ s přijetĺm dotace na projekt,,Rekonstrukce ulice Příčnémezi
ulicemi Polní a V Porostlým" ve výši 81-1 776 Kč ze Středočeského Fondu obnovy venkova a pověřuje starostu
obce k uzavření veřejnopróvní smlouvy o poskytnutí dotace.
Usnesení

č'. ŻoLgl

Ltĺ L7 :

Zastu pite lstv o obce

o
o
o
o

D

obřejov i ce

:

schvaluje zóměr zpracovat Strategický plón obce Dobřejovice no roky 2020 - 2030;
schvaluje zřízenĺPracovní skupiny k přípravě Strotegického plónu,

jmenuje zastupitele Pavlu Mikuškovou, Mortina Jozu, Martina Sklenáře a Jana Chvótqla za členy
pracovní skupiny,
uklddó starostovi a místostarostoviobce:
o zveřejnit výzvu občanůmk oktivnímu zopojení do pracovní skupiny, jméno zójemcŮ předložit
zastupitelstvu na dalším zasedónĺ;
o svolóvot o vést jednóní procovní skupiny, zprocovóvot a zveřejňovat z nich zópisy;
o informovat o postupu pracízastupitelstvo obce a veřejnost.

V. zÁVĚR
Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 20:16.

Pří!ohy zápisu:

1) Prezenčnílistĺna
2) Smlouva o zŕízenívěcného břemene
Distribuce, a.s.

3) Smlouva

o

-

služebnosti č: lV-L2-6ozL813/vB/001 se společnostíČEZ

smlouvě budoucí o realizaci pře|ožky dĺstribučníhozaŕízeníurčenéhok dodávce

elektrĺckéenergie č'z-sI4-I2_812oo7L764 se společnostíČEZDĺstribuce, a.s.
4) Záměr pronájmu pozemku parc. číslost. 169 v k.ú. Dobřejovice
5) Smlouva o zajištěnísečenífotbalovéhohřiště s Fotbalovým klubem Dobřejovice z.s.
6) Smlouva na zimní údržbu 2o19/2o2o
7) Rozpočtovéopatření č.8lŻol9
Zápis byl vyhotoven dne 17'9'2019

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal
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-

ověřovatelé: MartinJoza

dne

,ú.ą

lng. Libor Stárek

Starosta:

Vyvěšeno dne

Martin Sklenář

dne

I 7 -m- 20il

Sejmuto dne

-L2-

ĺ 7 -09- 20lg

