oBEc DoBŘEJoVtcE, Na Návsi 26, 25L oLDobřejovice, tč: 002aoL4L
Zápis č,.32
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 14. Lo.2o2L od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni

lng. Pavel Brotánek, Ladislav Bezouška, Mgr. Martĺn Čmolík(odešel 19:38 před
projednáváním bodu Různé),lng. Jan Chvátal, Martin Joza, Bc. Zbyněk Kudláček, Pavla
Mikušková, lng. Libor Stárek, Martin Sklenář
občanéobce Dobřejovice: L

Omluveni:

l.

znneleĺĺízAsEDÁN

í zAsTU P|TELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovĺce (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v ].8:04 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. 1 zákona
oobcích, informace o konánízastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce od 6.70.202L. Současně byla
zveřejněna na elektronĺcké úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je všech 9 členůzastupitelstva a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, že je z veřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce. Zároveň upozornĺl přítomné, že průběh jednání je živě
přenášen prostřednĺctvím obecní facebookové stránky, kde jsou záznamy také uchovávány'

tl. URčENízAPlsoVATELE A oVĚŘoVATELŮ

starosta navrhl určĺtzapisovatelem zápisu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č,. 2o2í-l 32l ot:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovotelem jednónĺ zostupitelstvo obce Dobřejovice lng. Jana Chvótala.
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce Dobřejovice Pavlu Mikuškovou a
Lĺbora Stárka. Bc. Zbyněk Kudláček navrhl za ověřovatele lng' Pavla Brotánka. Starosta dal hlasovat od
protĺnáVrhu.

Návrh usnesení č'. 2o2í-l 32| o2:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu z jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice tng.
Povlo Brotónka.
Výsledek hlasování: pro 3 (Čmolík,Kudláček, Brotánek) proti- zdržel se 6
Usnesení nebvlo schvá leno'
Návrh usnesení ć,. 2o2Ĺ|32l o3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice Pavlu
Mikuškovou o lng. Libora stórko'
Výsledek hlasování: pro 7 proti - zdržel se 2 (Brotánek, Kudláček)
Usnesení bvlo schvá leno'
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l!l. PRoGRAM zAsEDÁNí

(projednóvónĺbodu od j:07 do 5:34 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta požádal přítomné o návrhy na doplnění zveřejněného návrhu programu. Následně navrhl doplnit
bod ,,Dohoda o ukončeníSmlouvy o zajištěnĺ sečenífotbalovéhohřiště z roku 2079"

Místostarosta navrhl doplnit před Rozpočtovéopatření body ,,Aktualizace Plónu financovónĺ obnovy

vodovodťl o kanalizocĺ, výše nójemného za vodohospodóřský mojetek".
Nikdo dalšídoplnění nenavrhl.

Návrh usnesení č,. 2o2Ĺ| 32| oa:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující progrom jednóní zostupitelstvo obce Dobřejovice:
7' Kontrola usnesení
2. Koncepčnĺstudie omezenítranzitnídopravy přes obec Dobřejovice
j' Pořízení změny č.3 územního plónu Dobřejovic z vlastnĺho podnětu
4. Smlouvo o dílo _ projektovó dokumentdce čp.245
5' Smlouvo o dílo _ vodovodní a kanalizačnĺřod a přípojky Česttickó
6. Zajištění zimní údržbykomunikocí na sezónu 2021/2022
7' Darovací smlouva _ Staročeskó pekórnd s.r.o.
8. Aktualizace Plónu finoncovónĺ obnovy vodovodťl a konalizací, výše nójemného zo vodohospodóřský
majetek
9. Rozpočtové opatřenĺ č. 3/2021
70. Dohoda o ukončenĺSmlouvy o zajištěnĺ sečenífotbalovéhohřiště z roku 2019
77. Rťlzné

-

Aktuólní informace z jednóní o vzniku DSo Dobřejovice, Modletice, Herink
lnformace o stavu přípravy projektu ,,Nový chodnĺk podél ulice Košumberk"
lnformoce o průběhu stavby okružníkřižovatky Dobřejovice, Herink
Aktuólnĺ informace o průběhu reolizace protihlukových valil
Výsledek hlasování: pro 9 protĺ - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

lV. PRoJEDNÁľĺígooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvónĺ bodu od 5:34 do 9:04 zveřejněného oudiozóznomu)
a

a
o
o

a
a

Usnesení č.2020ĺ19ĺ09- Krizový a Povodňový plán - Trvá - čeká se na vyhodnocení
žádostío dotaci, které by mělo být dle posledních informacído konce měsíce října namísto
původně avĺzovanéhoměsíce července 202]..
Usnesení č,. 202lĺ25ĺ07:- Pověření k projednání svazku obcí Dobřejovice, Mod|etice,
Herink - bude plněno průběžně - viz dnešníbod jednání
Usnesení č,.202í-ĺ26115- SoSb č.I24/z02I se společností PraŽská plynárenská Distribuce VB Jesenická - Splněno - smlouva byla podepsána oběma smluvními stranami a založena'
Usnesení č.2o2tĺ28ĺ10- záměr prodeje pozemků parc. č. t53/7o9, ri:'3/Iho a LS3/ILL ,
příprava smlouvy se závazkem Povodí Vltavy - Solněno částečně- kvůli vyřešení žaloby na
pozemek v Mlýnském rybníku dojde k výrazné změně - tedy směně pozemků.
Usnesení č,.2o2u3ol06 - podpis Smlouvy o spoluprácĺ _ ATs Jesenice - Splněno - Smlouva
byla podepsána oběma smluvními stranamia založena
Usnesení č,.2o2t|3ol08 - Smlouva služebnost Arcĺbĺskupstvípražské- Trvá - Smlouva byla
podepsána z našístrany a doručena druhé straně k podpisu a podání zápisu do KN
Usnesení č,. 2o2Ll3ol14 - Projednání příspěvku na ZŠPrůhonice až po odpovědĺ obce Trvá - čekáme na vyjádřenízastupĺtelstva obce Průhonice k našížádosti
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a

a
a
a

a
a

Usnesení č. 2o2ll3tl07 - Kupní smlouva, dohoda o narovnání, výpůjčkyFK - Splněno Smlouvy byly podepsány oběma smluvními stranami a založeny
Usnesení č,.2o2ll3tl10 - Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci Protĺhlukový val - Splněno _
Dodatek byl podepsán oběma smluvními stranamia založen.
Usnesení ć,. 2o2ll3tl11 - ZPŘ ,,Rozšířeníchodníku v ulici Čestlĺckéa oprava dešťové
kanalizace, Dobřejovice" - Splněno - zľŘ bylo vyhlášeno
Usnesení č,. 2o2Ll3Lĺ13 - Dopiš zš vtodletice - Splněno - Reakce na oba dopisy byla
odeslána
Usnesení č'.2o2Lĺ3tĺ14- Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištěnízpětného odběru elektrozařízení
se společnostíASEKoL a.s. - Splněno - dodatek byl podepsán oběma smluvnímĺstranami
Usnesení č,.2o2Ll3tĺ15- Rozpočtové opatře ní č.2/202I- Splněno - vyvěšeno

Bod 2) Koncepčnístudie omezení tranzitní dopravy přes obec Dobřejovice
(projednóvónĺbodu od 9:04 do 25:30 zveřejněného oudiozóznamu)

Místostarosta informoval, že zhotovitel studĺe, lng. Vojtěch Novotný dokončil studii zpracovávanou od
22'3.2021'' Součástí prvníčástije zhodnocenístavu automobilové dopravy v Dobřejovicích. To proběhlo
mĺmo jiné na základě směrového dopravního průzkumu zaměřeného především na tranzitní dopravu. Ten
byl realizován společnostíTRALYS transport analysis - Mobilní laboratořípro dopravní analýzy Čvur'
Směrový dopravní průzkum se uskutečnil v úteryi L1''5.Żo2I (tedy v období relativně krátce po rozvolnění

omezujícíchopatřenív souvislosti s výskytem covlD-].9) v časovémĺntervalu 06:00 _L8:00 hodin. Za tím
účelembylo měřeno 13 profilů tvořících ''perimetr" kolem obce Dobřejovice, které byly osazeny příslušnou
měřicítechnikou s rozpoznáváním SPZ. Hlavními závěry bylo mĺmo jiné, že intenzity automobĺlové dopravy
se dále zvyšují(Čestlĺcká- 2015: 7977 voz./den,20L8: 8928voz./den,2021':10525 voz./den)' Díky studiĺ
bylo poprvé zjištěno, jaké množstvíautomobilůtvoří tranzit. Popsány byly hlavnízdroje a cíle tranzitní
dopravy, hlavnísměry a také hlavní důvody, proč tranzitní doprava mířípřes obec a nikoli po okolních
silnicích ll. třídy a dálnicích. Byly také popsány hlavní problémy na průtahu obcí. Pro všechny měřené profily
byly sestaveny podrobné grafy intenzit s rozdělením na tranzitní a ostatní dopravu, pro vjezdy do obce ještě
bylo stanoveno procento tranzitnídopravy (66-82%) a intenzity byly textově popsány.
Nejvýznamnější tranzĺtnívazby jsou Jesenice - zóna Čestlice (453+503 voz.f den|, Herink _ D1 Praha (485 +
446 voz./den), Herink _ zóna Čestlice (378 + 432 voz./den), Jesenice - Dl Praha (326 + 325voz./den),
Modletĺcká zóna- D1 Praha (261'+261'voz./den), Modletice, obec _zőna Čestlice (139 + 777voz'/den),
Modletice, obec - DL Praha (1,41. + I28 voz./den).
V dalšíčásti byly analyzovány rozvojové záměry v obcích na jih od Dobřejovĺc (analýza územníchplánů,
komunikace s hlavními spedičnímispolečnostmĺv komerčníchzónách s cílem odhadnout budoucívývoj).
Pokud by byly realĺzovány všechny plánované stavební záměry v obcích na jĺh od Dobřejovic a nedošlo by
k žádné změně na silničnísíti,mohly by se ĺntenzita automobilové dopravy na Čestlickéulici v roce 2025
navýšit až na']'6 500 voz./den. To je dáno především výstavbou v obcích (nejvíce OAKS Nebřenice) a
nárůstem dopravy v Modletické obchodnízóně. Do budoucna bude docházet k nárůstu především ve směru
jedoucím přes ulici Košumberk. Byly také zhodnoceny veškeréplánované záměry na silničnísíti,
s výsledkem , Že Žádný z nĺch ani společně zásadně problém tranzitní dopravy přes Dobřejovĺce nevyřeší.
V návrhové částĺbyly shrnuty zásady vhodných opatření na omezení tranzĺtnídopravy včetně příkladů
dobré praxe' Nejefektĺvnějšímzpůsobem omezovánítranzitní dopravy v obcích je kombinace zásadního
zklĺdněnídopravy v obci a zároveň zajištěníalternativnítrasy pro tranzitní dopravu mimo územíobce.
Realizace výrazného zklidnění dopravy je nejen důležitousoučástínaplňování kroků vedoucích k omezení
tranzitnídopravy přes obec ale ĺ důležĺtýmnástrojem pro zkvalĺtněníživotav obci. Součástínávrhů je
zásadní zklidněnídopravy v centru obce (které zcela splňuje a podporuje schválená archĺtektonická
koncepce centra) a dále dalšíopatřenívedoucí k většíbezpečnosti chodců či zpomalení dopravy v dalších
částech obce. Byly zhodnoceny všechny obcí plánované záměry v dopravní oblastí, všechny danou koncepci
podporují nebo s ní nejsou v rozporu. U některých byly navrženy dalšídoplnění (např u Křižovatky,,Na
ohrádce" při vjezdu od Čestlic návrh doplnĺt,,vjezdovou bránu'').
Co se týká nabídnutíalternativní objízdnétrasy byla vyhodnocena možnost obchvatu, a to jak
severozápadně (kolem Mlýnského rybníka) tak jihovýchodně (po ,,cyklostezce"). SV varĺanta je vzhledem

k problematickému průchodu u Mlýnského rybníka a mezi zástavbou v dobřejovické ulici

okružnía osnické

Na Vrbĺci v podstatě nerealizovatelná.
Vedení obchvatu v trase jĺhovýchodně od kompaktního sídla obce by bylo teoreticky možnév trase blízké
dnešní trase cyklistické komunikace. obchvat však de facto kopíruje jiŽ existující''obchvat'' obce tvořený
dálnicemi D1a D0 a silnice ll/70L.

obě teoretĺckévarianty obchvatu obce Dobřejovice jsou však problematické, a to především
z následujícíchdůvodů:
. Případný záměr obchvatu nenív souladu s platnou územně-plánovací dokumentací.
. obec Dobřejovice nevlastní pozemky potřebné pro realizaci obchvatu.
o V obou variantách potenciálního obchvatu lze očekávat problémy v oblasti posuzování vlivu stavby
na životníprostředí (zejména v oblasti splnění hlukových limitů, dalšínežádoucífragmentace
krajiny a narušenípřírodní zeleně a krajĺnných prvků).
o Lze očekávat výrazný odpor obyvatel zástavby, která by byla realizací obchvatu negativně ovlivněna'
. Lze rovněž očekávat tlak na výstavbu výrobních a komerčníchprostor v blízkostĺpřípadného
obchvatu, které by vlivem generované nové dopravní zátěže měly negatĺvnívlivna dopravní situace
v okolíobce.
Je rovněž otázkou, zda by realizaci obchvatu bylo možné považovat za racionální investici veřejné správy,
pokud jihovýchodní de facto kopíruje trasu dálnĺc D]. a DO v okolíobce (z nichž už nám plynou negativní
důsledky jakou je hluk či ĺmise). Z výše uvedených důvodůbylo dalšírozpracování varianty obchvatu jako
trasy pro odvedenítranzitu z obce Dobřejovice zhodnoceno jako neracionální.
Studie naopak navrhuje využitía úpravy stávající dopravní infrastruktury v okolíobce, a to především
vzhledem ke skutečnosti, že je obec Dobřejovice ze tří stran obklopena pozemními komunikacemi
nadřazené komunĺkačnísítě. Součástí posuzování tohoto scénáře tedy budou souhrnně tyto záměry:
' základem by bylo vybudování mimoúrovňové křižovatky (EXlTu) na místě stávajícího kříženísĺlnice
ll/I01' a dálnice Do jižně od obce Dobřejovice - tedy v prodloužení ulice Košumberk
Dalšími opatřeními, pod porujícími průjezdnost objízd né trasy pa k:
. zvýšeníkapacĺty okružníchkřižovatek v rámci MÚK silnĺce ll/tOl a dálnice D1 (EX|T 12), a to
zejména v odbočeníz DL (směr od Prahy) na ll/101 směr Jesenice
' realizace okružníkřižovatky silnic ll/10L a lll/00318 (Doubravice) v lokalitě komerčnízóny Modletice
. realizace stavby 511 dálnice D0 (Pražský okruh) v úseku D1 - Běchovĺce
. realĺzace okružníkřižovatky namísto současné průsečnékřižovatky silnic ll/L01, lll/oo316
(Dobřejovice, ul. Jesenická) a lll/00317 (Dobřejovice, ul. K Herĺnku / Herink, ul. Hlavní)
Bylo provedeno zhodnocenívlivu realizace těchto opatření na hlavnísměry tranzitu a tyto byly
vyhodnoceny. Realizace opatření by mohla sníŽit tranzitníjedoucí přes Dobřejovice od Modletic až o 8o%,
z Modletickézóny ažo9o%o, potencĺálmá ĺu směru z Herinka) aźo60%) a zJesenice (ažoaO%). Snížení
tranzitní dopravy oproti nulové variantě je na Jesenické cca o 5o%o, na Košumberku cca o 80% a na čestlické
cca o 80%.

Starosta informoval, že schválenítéto studie je zásadním předpokladem pro započetíjednánís Ředĺtelstvím
silnic a dálnic a středočeským krajem jako vlastníky dálnic a silnic ll' a lll' tříd o omezenítranzitní dopravy
přes naši obec' Je to odborný podklad postavený na reálných číslech,o která se dá opřít a V tom jsme
pomohli kraji zmapovat situaci v našem okolí a pomoci přesunout tranzitní dopravu ze silnic lll. tříd na
silnice ll. tříd a dálnic. Tím by došlo k menšímu poškozovánísilnĺclll. třídy a menšímnárokům na údržbu.
Uvedl, že je to záměr, kteý se určitě nepodařízrealizovat v krátké době, protože investice lll. stran by byly
nemalé a povolovací procesy nejednoduché.
Návrh usnesení č,. 2o2L | 32| o5z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje dokument ,,Koncepční studie omezenítranzitní dopravy přes obec
D ob řej ovice ", z procov a ný
lng. Vojtěchem Novotným v srpnu 2021.
Výsledek hlasování: pro 9 protĺ- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
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Bod 3) Pořízení změny č.3 územního plánu Dobřejovic z vIastního podnětu
(projednóvóní bodu od 25:30 do 32:72 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, že záměr pořízeníZměny č.3 územníhoplánu Dobřejovĺc navazuje na schválenou
architektonickou koncepcĺ. Cílem je umožnit Výstavbu nové budovy s poštou, knihovnou, dalšímĺslužbamĺa
případně byty na místě stávajícíbudovy č.p. 36, kulturního sálu a restaurace na místě dosavadní pošty a
multifunkčního hřiště vedle parkovĺštěu fotbalového hřiště. Návrh nového vymezení změn funkčního
využitíploch a návrh znění jejich regulativů vzniklve spoIupráci se zpracovatelem architektonické koncepce,
společnosti re: architekti. obec oslovila zpracovatele ÚR oobřejovĺc, firmu PRlsvlcH, která dodala návrh
smlouvy o dílo na pořízení Změny č.3 ÚP Dobřejovic v celkové ceně 285 ooo Kč bez DPH' - Z toho je 60 000
Kč za přípravu a projednáníobsahu změny a 70 000 Kč na následné vyhotovení úplnéhoznění Úp po změně.
Tato změna Úp bude z vlastního podnětu obce zkráceným postupem, což znamená, že nebudou
posuzovány a zařazeny žádosti o změnu ÚP od majiteĺůjiných pozemků'

Návrh usnesení č. 2o2l | 32| o6:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje

1.

:

pořízení změny č. 3 územnĺhoplónu Dobřejovic (ddte jen ,,ÚP Dobřeiovic") z vlastního podnětu
podle56odst.5písm.a)oý55aodst.2zókonoč. 183/2006Sb.,oúzemnímplónovónĺastovebním
řódu (stavební zókon), ve zněnĺ pozdějších předpisů (dóle jen ,,stovební zókon"), zkrőcenÝm
postupem pořizovaní změnv územníhoplánu obce podle 5 55a odst.

2.

1

stavebního zókona;

uzavřenísmlouvy o dílo č,47076 podle 5 6 odst' 6 pĺsm. b) stavebnĺho zókono, na pořízenízměny č.
územníhoplónu Dobřejovic mezi objednotelem, obcí Dobřejovice, o společností PR\SV|CH, s.r.o.,
lČo27101053, opróvněnou kvýkonu územně plónovacĺ činnosti podle 524 odst.7 stavebního
zókono, joko výkonným pořizovatelem o zhotovitelem změny č. 3 ÚP Dobřejovic'

j

Zostupitelstvo obce Dobřejovice pověřuje:

1'. lng. lano Chvátala, mĺstostarostu obce Dobřejovice, k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem
změny č. 3 ÚP Dobřejovic jako ,,určený zastupitel" ve smyslu stavebního zókona;

Zostupitelstvo obce Dobřejovice uklódó starostovi obce:

1.
2.

uzavřenÍ smlouvy

o dílo č. 47076

k

zajištění pořízení a zpracování změny č. 3 ÚP Dobřejovic

a úplnéhoznění Úp Dobřejovic po vydóní jeho změny č. 3 zkróceným postupem pořizovónĺ podle g
55, 5 55a a 5 55b stovebnĺho zókono;

předložit na nósledujĺcím zaseddníZastupitelstvo obce Dobřejovice k rozhodnutí obsah změny č. 3
Úe oobřeiovic podle 9 55a stavebního zákona.

Zastupitelstvo obce Dobřejovice bere no vědomí:

L'

informaci starosty obce, že pořizovatelem změny č. 3 ÚP Dobřejovic bude v souladu s 9 6 odst' 2
stavebního zókona obecnÍ úřad Dobřejovice, který zajistí splněnĺ kvalifikačníchpožadavkůpro
výkon územně plónovocí činnosti podle 5 24 stavebního zókona prostřednictvím pracovníků
společnosti PRlSVlCH, s.r.o.

Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se
Usnesení bvlo schváleno.

_

Bod 4) Smlouva o dílo - projektová dokumentace čp.245
(projednóvóní bodu od 32:72 do 44:75 zveřejněného audiozóznomu)

Starosta informoval, že obec poptala zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci a dostavbu č.p.
245 u zhotovitel architektonické studie centra, společnosti re:archĺtekti' Jedná se o dopracování studie
stavby, dokumentaci pro spojené stavební a územnířízenívčetněvýkazu výměr a položkového rozpočtu,
soupis prací a dodávek a autorský dozor. Nabídnutá cena od společnosti re:architektĺ byla ve výšĺ1 449 70O
Kč bez DPH. To je částka, přesahující |imĺt 1 milionu, nad kteni je dle směrnĺce o veřejných zakázkách třeba
vyhlásit výběrové ŕizení.To je možnébud'formou Veřejné zakázky malého rozsahu, kdy se soutěžína cenu

5,

(což u architektonického řešenía projektové dokumentace zdaleka neníjedinéhledisko), nebo formou
archĺtektonické soutěže dle pravidel Črn(s vyzvané ateliéry nebo otevřená architektonická soutěž _v obou
případech jsou nároky na organizačnízajištění,odměny pro účastníky,časová náročnost). obec ještě
zajistila na základě referencídruhou nabídku od společnosti RAFPRo s.r.o., jejížobsahem je dopracování
architektonické studie, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele včetně položkového rozpočtu a
výkazu výměr' Nabídková cena je 539 000 Kč bez DPH. Společnost nabídla zhotovení architektonické studĺe
10ti týdnů od objednání (do konce roku), projektová dokumentace pro výběr zhotovitele bude vyhotovena
do 3 měsícůod odsouhlasení finálníarchitektonické studĺe.
Místostarosta doplnil, že současně se zpracováním studie budou zjišťovány možnosti na podánídotace na
realizaci tohoto projektu. S ohledem na to, že základní parametry budovy jsou dány koncepcí návsĺ,
nabídnutou cenu a na časovéhledisko, kdy je cílem co největšíčástrekonstrukce dokončit v roce ŻoŻ3 u
příležitosti 100 let dobřejovického fotbalu, navrhlo vedeníobce schválit předloženou smlouvu dílo se
společnostíRAFPRo s.r.o..

Návrh usnesení ć,. 2o2t | 32l 07
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dílo na vypracovónĺ projektové dokumentace stavby
,,Rekonstrukce o přístovbo zózemí sportovního zařízení č.p. 245, Dobřejovice" se společnostĺRAFPR? s.r.o.
za cenu 539 000,00 Kč bez DPH, kterő je přílohou č.2 tohoto zópisu a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
z

Bod 5) Smlouva o dí]o - vodovodní a kanalizační řad a přípojky čestlická
(projednóvóníbodu od 44:15 do 52:38 zveřejněného audiozóznomu)

Starosta ĺnformoval, že obec nechala zpracovat projektovou dokumentacĺ na odbočku vodovodního a
kanalizačníhořadu z ulice Čestlĺckásměrem ke kiosku a vodovodní a kanalĺzačnípřípojky k č.p. 245 a kiosku
pekárny. ohledně realizace byly poptány 3 společnosti, které již v obci realizovaly v minulosti obdobné
práce, a to: GREV|S a.s. nabídla cenu 90L202,60, dále J'L'T. a's. nabídla cenu 907 758,00, a FK Bau a.s.
nabídla cenu 1 500 939,53 bez DPH (nabídky obdrželĺzastupitelé v podkladech pro dnešníjednání).Vedení
obce navrhuje uzavřít smlouvu o dílo se společností J.L.T. , která dodala nabídku ve výši 9o7 758 Kč bez
DPH. Důvodem je jednak, že nabídka společnostĺ GREVls a.s. obsahuje nižšíprůměr trubky vodovodního
řadu, a podzemní nikoli nadzemní hydrant (dle aktualizovaného stanoviska HZS) a je tedy nutné k nabízené
ceně přĺčístvyššínáklady na tyto položky. Dalšímpodstatným důvodem je, že společnost J'L.T. a's' nabídla
provedení prací protlakem, což zmenšízásahy do zeleně a povrchu komunikací a v1irazně zrychlí průběh
prací. Společnost J.L.T. a.s' je připravena zahájit práce nejpozději L0. LL.2o2L s délkou realizace do konce
měsíce listopadu, přičemžpřípravnépráce budou probíhat již od počátku měsíce listopadu. V současné
době spol. L.SčV prověřuje možnosti, jak zajistit co nejmenšídopad na obyvatele obce v rámci výluky
vodovodního řadu a dodávek pitné vody.
Místostarosta doplnil, že součástí prací bude i odhalení jednotlivých kanalĺzačníchpotrubí vedoucích
z objektu a jejĺch napojení na čerpacíjímku, stejně tak jako napojení vodovodu z vodoměrné šachty do
kotelny' Tyto práce nejsou součástísmlouvy, protože chybí projektová dokumentace současného stavu
kanalizace a vody v budově' Práce budou objednány a zaplaceny samostatně, dle skutečného rozsahu' Dále
ĺnformoval, že na základě informací od Z. Kudláčka byla připravena žádost o přeložku zařízení distrĺbuční
soustavy na črz Distribuci. Jde o to, aby přesun elektrické rozvodné skříně z místa přístavby neblokoval
podání žádosti o společnépovolení i vlastní stavbu.
Návrh usnesení č'. 2o2L | 32| 08:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o dĺlo na vybudovóní prodlouženívodovodního a
kanolizačního řadu a vodovodnĺch a konatizočnĺchpřípojek ke dvěma objektům při ul. Česttickó se
společnostíJ.L.T' _ stovebnĺ společnost, spol. s r.o. za cenu 907 758,00 Kč bez DPH, kteró je přĺlohou č.3
tohoto zópisu a pověřuje starostu k jejĺmu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

6-

Bod 6) Zajištěnízimní údržbykomunikací na sezónu 2o2ll2o2Ż
(projednóvónĺbodu od 52:38 do 54:22 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta předložil smlouvu o dílo na zajištění zĺmníúdržbymístních komunikací se společnostíMK3 a.s., tedy
společností,která tuto službu zajišťovala v minulé sezóně' Podmínky smlouvy jsou stejné, jako v roce
předcházejícím. Starosta informoval, že byla aktualizována příloha smlouvy dle aktuálního rozsahu komunikací'
Návrh usnesení č,. 2o2Ll32ĺ 09|
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dĺlo _ Zajištění zimní (ldržby 2027 - 2022 se společností
MK3 o.s., kteró je přílohou č.4 tohoto zópisu a pověřuje storostu k jejímu podpisu
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno'
Bod 7) Darovací smlouva - Staročeská pekárna s.r.o.
(projednóvónĺbodu od 54:22 do 55:55 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, že z důvodu stáří a omezené funkčnostĺstávající lajnovačky a zr,nýšené spotřeby barvy a nízké
kvaliĘ tohoto Ępu lajnovánífotbalového hřiště byla obcí zakoupena nová profesionální nástřiková lajnovačka za
cenu 22.869,- Kč' MístníspolečnostStaročeská pekárna zastoupená jednatelem Milanem Šindelářem se rozhodla
darovat obci částku 22'869,- Kč na nákup této lajnovačky, a tím podpořĺt zlepšení podmínek pro dobřejovický
fotbal. Starosta poděkoval panu Šindelářovi za jeho podporu a navrhl uzavření Darovacísmlouvy.

Návrh usnesení č'. 2o2Í-l32ĺ Lo|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Darovací smlouvu se společnostĺStaročeskó pekórna a.s. na dar
ve výši 22 869,- Kč o pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schvá leno.
Bod 8) Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací, výše nájemného za

vodohospodářský majetek
(projednóvónĺbodu od 55:55 do 1:75:13 zveřejněného audiozóznamu)
Místostarosta informoval, že nové znění vyhlášky a28l2o01, kterou se provádí zákon o vodovodech, a
metodického pokynu MZe upravuje závazný způsob výpočtu výše peněžních prostředků do fondu fĺnancování
obnovy vodárenské infrastruktury. Na základě nové metodĺky provozovatel navrhl snížitnájemné za vodovody
z 495,5 tis. Kč/rok bez DPH na 422,2 tis. Kč/rok bez DPH a navýšit nájemné za kanalĺzaci a čov z787 tis. Kč/rok
bez DPH na 1 ]-86,8 tĺs. Kč/rok bez DPH. obec přĺpravila na základě podkladů provozovatele sumu nákladů na
obnovu VHM v příštímroce. Z nich největší je nutná oprava havárie na Čov - výměna zkorodované
dosazovací nádrže na lince 2za nerezovou vceně ]-,5 milionu Kč bez DPH. Zároveň byly do závazné tabulky
,,kalkulace pachtovného a nájemného" doplněny odpisy za VHM. Na základě tohoto výpočtu obec navrhla
ponechat nájem za vodovod na výši z loňského roku 495,5 tis. Kč/rok bez DPH, jinak by obec musela na
obnovu a odpĺsy doplácet. Na kanalizacĺ bude i po zvýšenínájmu díky řešení havárĺe na Čov nutné doplatit
cca 850 tĺsíc.Ty budou financovány zreze^l minulých období. Uvedená výše nájmu povede k zachováníceny
za vodné pro koncové zákazniky na úrovní37,07 Kč. sDPH/m3 a navýšenístočnéhoz45,3! na 54,69 Kč
s DPH/m3 (tedy o 2I%). Cena vodného V roce 2o2I v okolních obcích byla (včetně DPH). Jesenice 32,36
Kč./m3, Herink 33,95 Kč/m3, Modletĺce 45,OO Kč/m3, Říčany 50,08 Kč/m3, Nupaky 54,00 Kč/m3, cena
stočnéhoŘíčany42,1'1' Kč./m3' Jesenĺce 42,78 Kč/m3' Nupaky 49,88 Kč./m3, Herĺnk 52,10 Kč/m3, Modletice
60,00 Kč/m3. Výši požadovanéhonájmu je třeba provozovateli sdělit co nejdříve, nejpozději však do
37.10'202L. Současně je třeba aktualizovat dle nové metodiky Plán fĺnancováníobnovy vodovodů a kanalizací
(PFo) Ten byl opět připraven ve spolupráci s provozovatelem' V diskuzi proběhla řada dotazů na příčinya
řešení havárie na čoV, (ne)možnost uplatnit záruku apod..

Návrh usnesení č. 2o2lĺ32l tLz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaIuje

e
o

:

Plón Íinancovónĺobnovy vodovodů a konolizacĺno roky 2022-2037 dle přílohy 5 zópisu,
Kolkulaci pachtovného nebo nójemného no rok 2022 dle přílohy 6 zópisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se -

Usnesení bvlo schváleno.
-1

Bod 9) Rozpočtovéopatření č.3ĺ202L
(projednóvóní bodu od 7:75:13 do 7:27:LL zveřejněného audiozóznamu)
Místostarosta představĺl návrh rozpočtovéhoopatření, kteni reaguje na skutečnépříjmy a výdaje i na nové
skutečnostĺ,které ovlivní rozpočet do konce roku.
Na příjmovéstránce jde o tyto změny:
Položka 411]. Nl př. Transf. všeobecnépokladní správy státního rozpočtu + 30 818 Kč (31 ooo
Kč volby příjem, zbytek dorovnání kompenzačního bonusu na přesnou částku)
Paragraf
Sportovní zaŕízenive vlastnictví obce + 25 000
(22'689,- Kč dar na
lajnovačku)
Paragraf
Péčeo vzhled obcí a veřejnou
+ 50 00O
(dary adopce
stromů)
Paragraf
ostatní správa v ochraně životního
+ 5 00O
(nový
paragraf - došlá sankce ochrana půdníhofondu)
Paragraf
Činnost místnísprávy + 19 00O
(L8I2g Kč - úhrada Za naše
Dobřejovice - soudní náklady)
Na výdajové stránce se jedná o tyto změny:
Paragraf
Pitná
+ 260 0O0
(polovina z503259,57=25L6Ż9,79 ŕad
Čestlická)
Paragraf
odváděnía čištěníodpadníchvod a nakládánís
+ 290 00O Kč'
(polovina z 503259,57=25L629,79 řad Čestlická, 31 ooo - suché rezervy ČoV, opomenutá DPH v
původnímrozpočtu)

-

341-Ż

-

3745

-

3769

-

6771'

-

Ż31'o

-

2321'

-

3L13

-

3472

-

3635

-

3639

-

375I

-

6L1'4

Kč
Kč

zeleň

prost

Kč

Kč

voda

Kč

kaly

Paragraf
Základníškoly +220000Kč (navýšenípočtudětíavýšepříspěvkuZš
Čestlice a Průhonice, demografická studie)
Paragraf
Sportovní zařízení ve vlastnictví obce + 600 000
{432597,gg přípojka vod a kan, 70 tisíc rezerva na napojení k přípojkám, +96800 studie rekonstrukce RAFPRO)
Paragraf
Územní plánování + 95 000
(72600 - obsah změny č. 3 ÚPD, 20
000 rezerva na konzultace Úp s architekty)
Paragraf
Komunální služby a územnírozvoj j.n. + 170 0O0
(162 529,62 Kč přípojka vody a kan - kiosek - následně bude spláceno prostřednictvím navýšení nájmu)
Paragraf
Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení + 100 000
(měření
hluku před a po stavbou valu)
Paragraf
Volby do Parlamentu
+ 31 00O
(volby výdej)
Rozpočtovéopatřenízvyšuje přljmy o 129 8L8 Kč a zvyšuje rnýdaje celkem o L766 ooo Kč, bilance rozpočtového
opatřeníje tedy - 1 636 182 Kč.
Návrh usnesení č,. 202t,/ 32| t2:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje rozpočtovéopatření č. 3/2027, které je přílohou č.7 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

Kč

Kč

Kč

Kč

čR

Kč

Bod 10) Dohoda o ukončeníSmlouvy o zajištění sečenífotbalového hřiště z roku 2019
(projednóvóníbodu od 7:2L:17 do 7:23:39 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta informoval, že v souvislostĺ s prodejem budovy č'p'245 do majetku obce byla provedena kontrola
všech dosavadních vzájemných smluv s FK Dobřejovice' Doposud měla obec Dobřejovĺce s FK Dobřejovĺce
uzavřenu Dohodu o úhradě nákladů spojených s odběrem elektrické energie ze dne 16.5'2019 zajišťující
dodávku elektrické energie do garáže pro obecnítechniku. Tato dohoda byla uzavřena V pravomoci starosty
bez usnesenízastupĺtelstva a takto bude i ukončena dohodou smluvních stran, V souladu s ustanovením této
smlouvy a bude provedeno závěrečné vyúčtování.Druhou doposud platnou smlouvou je Smlouva o zajištění
sečenífotbalového hřiště ze dne 1.10.2019' Vzhledem ke skutečnosti, Že již od října roku 2020 zajišťuje sečení
fotbalových hřišť obec vlastnívřetenovou sekačkou, pominuly důvody předmětu smlouvy a starosta navrhuje
ukončenítétosmlouvyvzájemnou dohodou smluvních stran. V případě této smlouvy je nutné přijmout
usnesení směřující k ukončenísmlouvy. Veškerézávazky plynoucí z této smlouvy byly již vypořádány'
o

Návrh usnesení č'. 2o2í-| 32/ t3:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Vzójemnou dohodu o ukončenísmlouvy o zajištěnísečení
fotbalového hřiště ze dne 7'70.2079, kteró je přĺlohou č.8 tohoto zópisu a pověřuje starostu k jejĺmu
podpisu.

Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se
Usnesení bvlo schváleno.

-

Bod 11) Různé
(projednóvóníbodu od 7:23:39 do 7:57:46 zveřejněného audiozóznomu)
V 19:38 odešel zastupitel Mgr. Martin Čmolík
o

Aktuální informace z jednání o vzniku DSo Dobřejovice, Modletice, Herink
Starosta informoval, že obec minulý týden obdržela zpracovanou demografickou studĺi (s rozpadem
na jednotlĺvé obce), kterou společně nechala zpracovat s obcemi Modletĺce a Herink, jako nezbytný
podklad pro rozhodnutí směřující k výstavbě nové svazkové základníškole. Jak už bylo opakovaně
zmíněno, má naše obec možnost vytvořit dobrovolný svazek obcís obcemi Modletice a Herink a
společně postavit školu v Modleticích, nebo vytvořĺt dobrovolný svazek obcís obcí Čestlice za
stejným účelema postavĺt společně novou svazkovou základní školu v čestlĺcích'
V červnu letošního roku proběhla první schůzka s vedením a zastupiteli obce Čestlice s cílem
představit případnou spolupráci obou obcí. V návaznosti na tuto schůzku si nechala i obce Čestlice
zpracovat vlastní demografickou studii a dne 13.10.2021 proběhla již druhá schůzka s konkrétními
daty. Výsledkem schůzky je, že zastupitelstvo obce Čestlice na základě dat ze studie rozhodne
nejpozději 24.tL.2o2L na svém jednání o spolupráci s našíobcí na budoucí výstavbě nové základní
školy' Je třeba zmínit, že definĺtivní rozhodnutí musí být učiněno nejpozději 24"J"]''2o2L, tak aby
naše obec nadále neblokovala možnost DSo s obcemi Modletice a Herink.

a

lnformace o stavu přípravy projektu ,,Nový chodník podél ulice Košumberk"
Starosta informoval, že projekt výstavby chodníkůa autobusových zastávek v ulici Košumberk byl
nuceně změněn a to z důvodu, že nedošlo k dohodě nad odkupní cenou s vlastníkem pozemku
parc.č. 74/5.Touto změnou dojde ke změnám míst pro přecházení a prodlouženíchodníkuv ulĺci U
Křížku, které však nemají zásadnívliv na bezpečnost a případnou možnost čerpánídotace ze SFDl.
Projektant tyto změny projednals dotčenýmiorgány a nejpozdějive středu 20.10.2021 bude
podána dokumentace k zahájení společnéhoŕízení.

a

lnformace o průběhu stavby okružní křižovatky Dobřejovice, Herink
Starosta ĺnformoval, že výstavba oK Dobřejovice, Herĺnk, probíhá dle platného harmonogramu a
dle posledních informacíbude l. etapa výstavby ukončena jiź29.Lo.2o21oproti původnímutermínu
5.I7.2o2L. Pro občany to znamená, že bude otevřena polovina oK směrem k našíobcĺ a bude tedy
možnévyužítk cestě směrJesenice uliciJesenickou' Starosta upozornil, že časový interval na
semaforu v ulici Jesenická bude velmĺ krátký, a i proto doporučĺlpoužítstejnou cestu po silnici
|l/IoL,jako v l. etapě stavby. Autobusy a umístěnízastáVek zůstává beze změny, jako v etapě l.

a

Aktuální informace o průběhu realizace protihlukových vaIů
starosta informoval, že výstavba protĺhlukových valů je v plném proudu a v současnédobě probíhají
kroky směřující k realĺzacĺ i posĺedníčásti, kde je dnes umístěna původnídeponie od společnosti
oPTREAL, a kde bude nutné provést významné zemní práce, které zajistízákonem stanovené
požadavky na ochranu (ochranné pásmo) vodovodního řadu, kteni se v současné době nachází pod
touto deponĺí.
Starosta doplnil, že vše směřuje k dohodě všech zúčastněnýcha na příštímjednání zastupitelstva by
rád předložil návrh řešeníke schválenívčetně veškerésmluvní dokumentace.
o

Závěrem starosta pozval na tradičníprocházku o čtyřech obcích, která začínáv sobotu 16.10. v 9:30
na zámeckém nádvořív Modleticích. Při následné zastávce v Dobřejovicích bude slavnostně

otevřena loni dokončená pěšícestaz Dobřejovĺc do Modletic.

V. soUHRN

pŘllnrÝcl

UsNESENí DNE 14.10.2021

Usnesen í č'. 2o2L ĺ 32l oL.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice lng. Jano Chvátala.

Usnesení č,. 2o2L l 32l o3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu
Mikuškovou o lng' Libora stórka.
Usnese

n

z

jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice Pavlu

í ć,. 2o2í-| 32| oaz

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující program jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
1-. Kontrolo usnesenĺ
2. Koncepčnístudie omezenítronzitní doprovy přes obec Dobřejovice
Pořízení změny č.3 územnĺho plónu Dobřejovic z vlostního podnětu
4. Smlouva o dílo _ projektovó dokumentoce čp.245
5. Smlouvo o dĺlo _ vodovodní a kanalizačnířod a přípojky Česttickó
6. Zajištěnĺzimnĺ(ldržbykomunikocĺ na sezónu 2027/2022
7. Dorovacĺ smlouva _ Storočeskó pekórna s.r.o.
8. Aktualizoce Plónu financovóní obnovy vodovodťl o kanolizocí, výše nőjemného zo vodohospodóřský
majetek
9. Rozpočtové opatřenĺ č.3/2021
70. Dohodo o ukončenĺSmlouvy o zajištěnĺsečenífotbolového hřiště z roku 2079

3'

77. Různé

-

Aktuólní informoce z jednóní o vzniku DSo Dobřejovice, Modletice, Herink
lnformoce o stavu přĺpravy projektu ,,Nový chodník podél ulice Košumberk"
lnformace o průběhu stavby okružníkřižovotky Dobřejovice, Herink
Aktuólní informace o prťlběhu realizace protihlukových valil

Usnesen í ć,. 2o2í-| 32| 05

z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje dokument ,,Koncepční studie omezení tranzitní dopravy přes obec
Dobřejovice", zprocovoný lng' Vojtěchem Novotným v srpnu 2021.
Usnesen í č'. 2o2L l 32l 06:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje

1.

2.

:

pořízení změny č. 3 územnĺhoplónu Dobřejovic (dóle jen ,,ÚP Dobřeiovic") z vlastního podnětu
podle56odst.5písm.o)a$55oodst.2zókonač.1-83/2006Sb.,oúzemnímplónovóníastavebním
řúdu (stavební zókon), ve zněnĺ pozdějšĺch předpisťl (dóle jen ,,stavební zókon"), zkrócenÝm
postupem pořizování změnv územního plónu obce podle 5 55a odst' 1- stavebního zókona;
uzavření smlouvy o dílo č,47076 podle 5 6 odst. 6 pĺsm. b) stovebního zókona, na pořízenízměny č.
3 územníhoplónu Dobřejovic mezi objednotelem, obcí Dobřejovice, a společností PR\SV|CH, s.r.o',
tČo27107053, opróvněnou kvýkonu územně plónovací činnosti podle 524 odst.7 stavebního
zókona, jako výkonným pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 3 ÚP Dobřejovic.

Zostupitelstvo obce Dobřejovice pověřuje:

L.

lng. lana Chvátala, místostorostu obce Dobřejovice, k tomu, aby spolupracovol s pořizovatelem

změny č. 3 ÚP Dobřejovic jako ,,určený zastupitel" ve smyslu stavebního zókona;

-i0.

Zostupitelstvo obce Dobřejovice uklódó starostovi obce

1.

uzavření smlouvy o dílo č. 41076 k zajištění pořízenía zpracování změny č. 3 ÚP Dobřejovic
a úplnéhoznění ÚP Dobřejovic po vydání jeho změny č. 3 zkróceným postupem pořizovóní podte $
55, 5 55a a 5 55b stavebního zókono;
předložit na nósledujícím zasedóníZastupitelstvo obce Dobřejovice k rozhodnutí obsah změny č. 3
Úe oofieiovic podte 5 55a stdvebního zókona.

2.

Zastupitelstvo obce Dobřejovice bere no vědomí:

1.

inlormaci starosty obce, že pořÍzovatelem změny č. 3 ÚP Dobřejovic bude v soulodu s 9 6 odst.2
stovebního zókona obecní úřad Dobřejovice, který zajistí splnění kvolifikačníchpožadavkťl pro
výkon územně plónovacĺ činnosti podle 5 24 stovebního zókona prostřednictvím pracovníkťl
společnosti PRlSVlCH,

Usnesen í č,. 2o2L l 32l 07

s.

r.o.

2

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dĺlo na vypracovóní projektové dokumentace stovby

,,Rekonstrukce a přístavba zózemí sportovnĺho zařízení č.p. 245, Dobřejovice" se společnostĺRAFPR? s.r.o.
zo cenu 539 000,00 Kč bez DPH, kteró je přĺlohou č.2 tohoto zópisu a pověřuje starostu k jejĺmu podpisu.

Usnesení č,. 2o2t ĺ 32ĺ 08|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o dĺlo no vybudovónĺ prodloužení vodovodního o
kanalizačního řadu o vodovodnĺch a kanolizačnĺchpřĺpojek ke dvěma objektům při ut' Česttickó se
společnostíJ.L.T' _ stavební společnost, spol. s r.o. za cenu 907 758,00 Kč bez DPH, kteró je přílohou č.3
tohoto zópisu a pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Usnesen í č,. 2o2í./ 32| 09 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dílo - Zajištěnízimní údržby2027 - 2022 se společnostĺ
MK3 a.s., kteró je přílohou č.4 tohoto zópisu o pověřuje starostu k jejímu podpisu
Usnesen

í č,. 2o2í-|

32| Ĺoz

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Darovací smlouvu se společností Storočeskó pekórna a.s' na dar
ve výši 22 869,- Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu'
Usnese

n

í č'. 2o2í-l 32l ĹL2

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje:

o
o

Usnese

Plón Íinancovóní obnovy vodovodů a konalizocĺ no roky 2022-2037 dte přítohy 5 zópisu,
Kalkulaci pochtovného nebo nójemného na rok 2022 dle přítohy 6 zópisu.
n

í č,. 2o2í-l 32

l L2|

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopatření č. 3/2027, které je přĺtohou č.7 tohoto zópisu'
Usnesení č,. 2o2í-ĺ 32ĺ Ĺ32

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Vzójemnou dohodu o ukončenísmlouvy o zojištěnĺsečení
fotbolového hřiště ze dne 7'70.2019, kteró je přĺlohou č.8 tohoto zópisu a pověřuje starostu k jejĺmu
podpisu.

-11-

V. zÁVĚR
Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 19:55'
Přílohy zápisu:

1)
2)

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

Prezenčnílistina
Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace stavby ,,Rekonstrukce a přístavba zázemí
sportovního zařízení č.p.245, Dobřejovice" se společnostíRAFPRo s.r.o.
Smlouva o dílo na vybudování prodlouženívodovodního a kanalizačního řadu a vodovodních a
kanalizačníchpřípojek ke dvěma objektům při ul. Čestlická se společností J'L.T. _ stavební
společnost, spol. s r.o.
Smlouva o dílo - Zajištění zimní ridržby 202L - 2022 se společností MK3 a.s.
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2022-2031
Kalkulace pachtovného nebo nájemného na rok2022
Rozpočtové opatření č.3/2o2L
Vzájemná dohoda o ukončenísmlouvy o zajištění sečenífotbalovéhohřiště ze dne 1-.10.2019

Zápĺs byl vyhotoven dne 23. I0.2oŻ1,

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé:

Pavla Mikušková

dne 23'

lng' Lĺbor Stárek

Místostarosta: lng. Jan Chváta

Vyvěšeno dne : 23.Io.2o21'
Sejmuto dne

Io.ZoŻt

ne 23. L0.2021)

r!

łjl

dne 23. tO.2O2I

