oBEc DoBŘEJoVtcE, Na Návsi26,251 01 Dobřejovice, lČ:0024oL4L
Zápis č'.27
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 8. 4.2o2L od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni:

Omluveni:

lng. PavelBrotánek, Ladislav Bezouška, Mgr. Martin Čmolík(odchod z jednánív 19:30),lng.
Jan Chvátal, Martĺn Joza, Bc. Zbyněk Kudláček, lng. Libor Stárek, Martĺn Sklenář

občanéobce Dobřejovice:
Pavla Mikušková
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l. ZAHAJ ENí zAsEDÁN í zAsTU PlTEtsTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:01 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst' ]. zákona
oobcích, ĺnformace o konánízastupĺtelstva byla zveřejněna na úřednídesce od 3L.3.202L. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupitelstva (Pavla Mikušková se z jednání omluvila) a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále ĺnformoval všechny přítomné, že je z veřejného zasedání pořizován audĺozáznam, který bude
následně zveřejněn na ĺnternetových stránkách obce. Zároveň upozorníl přítomné, že průběh jednáníje živě
přenášen prostřednictvím obecní facebookové stránky, kde jsou záznamy také uchovávány.
tl. URčENízAPlsoVATEtE A oVĚŘoVATELŮ

Starosta navrhl určit zapisovatelem zápisu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly vzneseny protinávrhy'
Návrh usnesení č,. 2o2Ĺ| 27 | oL:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovatelem jednóní zostupitelstvo obce Dobřejovice lng. Jano
Chvótalą.

Výsledek hlasování: pro 8 proti
Usnesení bvlo schváleno'

- zdrželse -

jednánízastupitelstva obce Dobřejovice lng. Libora Stárka a pana
Marina Jozu. Mgr. Martin Čmolíknavrhl za ověřovatele Bc' Zbyňka Kudláčka. Starosta dal hlasovat od
protĺnávrhu.

Starosta navrhl určĺtověřovateli zápisu

z

Návrh usnesení č,. 2o2L l 27 l 02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovotelem zópisu
Kudláčka.

Výsledek hlasování: pro 4 proti
Usnesení nebvlo schváleno.

-

z

jednóní zastupitelstvą obce Bc. Zbyňka

zdržel se 4 (Joza, Sklenář, Stárek, Bezouška)

Návrh usnesení č'. 2o21l27 lo3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu
pana Marina Jozu.
Výsledek hlasování: pro 7 protĺ - zdrž.el se 1(Kudláček)
Usnesení bvlo schváleno.
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jednání zastupitelstva obce lng. Liboro Stórko a

III.

PROGRAM ZASEDANI

(projednóvóní bodu od 2:51 do 4:10 zveřejněného audiozóznomu)

Starosta požádal přítomné o návrhy na doplněníprogramu, doplněnínikdo nenavrhl.
Návrh usnesení č,. 2o2L| 27 | o4z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje nósledující program jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
7.
Kontrola usnesení
2.
Smlouva o poskytnutĺ dotace - Junior Dobřejovice z.s
3. Aktuólnĺ stav ve věci nójemného zq pozemek pod budovou č.p. 245 a studny na pozemku porc. č'

4.
5.
6.
7.
8.

ses/10

Dodotek č.7 ke Smlouvě o díto ,,Úprovy ulice K Lesĺku, Dobřejovice" - WALC) CZ
Smlouva o smlouvě budoucí o zřĺzenĺvěcného břemene _ přeložka NN - mostek u FK
Změnq č.2 regulačníhoplónu ,,D)BŘEJ)V\CE _ Nad Pražskou cestou"
Vyhodnocenĺ inventur za rok 2020
Různé
- tnformace o zojištěnĺmíst v Zš
- Štěr*opísky_ kasačnístĺžnostNSS
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schvá|eno.

tV.

PRoJEDNÁľí gooŮ PRoGRAMU

Bod 1) KontroIa usnesení
(projednóvóní bodu 4:70 do 10:72 zveřejněného audiozóznamu)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Usnesení č,. 2o2oĺt8lo6 _ stavební povolení pro Revitalĺzaci Dobřejovického potoka Splněno - Společnépovolení bylo vydáno
Usnesení č'. 2o2o|L9lo9 _ Krĺzový a Povodňový plán - Trvá - čeká se na vyhodnocení
Žádostío dotacĺ, které by mělo brit do konce měsíce července 202]..
Usnesení č'.2o2olt9|Ĺ2 _Zřízení věcného břemene PPAS - Splněno: Na základě informace
od PMS, nebude VB vkládáno do KN vzhledem k možné změně připojení.
Usneseni č,.2o2ol21/05 - lnventury _ Splněno
Usnesení č,. 2020ĺ2?/06 - lnformace o stanovisku FK a konkrétní návrh řešení- Splněno řešeníspojeno s bodem týkajícímse č.p. 245
- Projednání smlouvy sJunĺor Dobřejovice po členskéschůzĺUsnesení č'.202í-ĺ25ĺ06:
Splněno - viz bod programu.
Usnesení č'. 2o2í-ĺ25ĺo7:- Pověření k projednání svazku obcí Dobřejovĺce, Modletice,
Herink - bude plněno průběžně
Usnesení č'. 2o2Ĺ|2s/os: - Projednání smlouvy příspěvek ATS Jesenice po doplnění
skutečných parametrů smlouvy - Trvá - bude řešeno po dokončení a kolaudaci ATS
Jesenice. Městu Jesenĺce byly zaslány připomínky ke smlouvě. Jesenice vybírá dodavatele
prací, realizace by měla skončit do července 2021.
Usnesení č'.2o2l,l25ĺto: - SoSB o zřízenívěcného břemene PPD a.s. _ Splněno - smlouva
byla starostou podepsána a odeslána
Usnesení č'. 2o2Ĺl26ĺLo - Záměr odkupu nemovitosti č,.p. 2a5 - řešení bude sloučeno
s bodem týkajícímse č.p. 245
Usnesení ć'.2o2Ll26/rt - oohoda o zajištění povinné školní docházky s městem Jesenice Trvá

Usnesení č. 2o2Ll26lL2 - Nákup pozemku parc' č. 840 - Trvá - smlouva připravena
k podpisu a čeká se na ukončenívládního nařízeníohledně překračování okresu.
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Usnesení ć.202l|26/rl - nákup pozemku parc' č' 839 + služebnosti - Trvá - viz bod výše
Usnesení ć'. 2o2Lĺ26|t4 - nákup části pozemku parc. č. 837 + služebnostĺ-Trvá - smlouvy
připraveny k podpisu a čeká se na potvrzený GP s dělením pozemku parc. č. 839, následně
budou podepsány obě smlouvy.
Usnesení č'. 202Ĺĺ26/15 - sosb č. L24/2o21' se společností PraŽská plynárenská Distribuce
VB Jesenická _Trvá - smlouva je u protĺstrany k podpisu'
Usnesení č,. 2o2Ĺĺ26lt6 _ smlouva Studĺe tranzitní doprava s lng. Vojtěchem Novotným,
PhD. - Splněno - Smlouva byla podepsána oběma smluvnímĺstranami a založena
Usnesení č,.202Ĺĺ26'/17 - smlouva Studie tranzitní doprava se společnostíTRALYS s.r'o. Splněno - Smlouva byla podepsána oběma smluvními stranami a založena

-

Bod 2) Smlouva o posĘ1tnutí dotace _ Junior Dobřejovice z.s
(projednúvúníbodu 70:12 do L6:30 zveřejněného audiozúznamu)
Zastupĺtelstvo obdrŽelo vyjádření od vedeníspolku Junior Dobřejovice, které bylo projednáno na jejich
členskéschůzi, jako reakci na připomínku pana Jiřího Kappela k poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
Předseda spolku Tomáš Kubíček požádal zastupĺtelstvo obce o schválenídotace na rok 2021.
Starosta doplnil, že požadovaná částka je součástírozpočtuobce na rok202'J'. Pavel Brotánek uvedl, že
s výšídotace nemá problém, ale že spolek dle něj neodpověděl na všechny připomínky lng. Kappela. Na to
reagoval Martin Joza a starosta, který mĺmo jiné uvedl, že pokud se podařízáměr projednávaný
v následujícím bodě, je možné že do budoucna budou oba dosavadní dobřejovĺcké fotbalové spolky
fungovat jako jeden, který funguje a reprezentuje obec.
Návrh usnesení č,. 2o2í-| 27 | 05:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Veřejnopróvnĺ smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2027 dle
zveřejněného zóměru s Junior Dobřejovice z.s., se sídtem Skalickó 52, 257 01 Dobřejovice, lČ: 08237109,
kteró je přĺlohou č.2 tohoto zópisu a pověřuje starostu k jejĺmu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 7 protĺ- zdržel se 1 (Kudláček)
Usnesen í bvlo schváleno.
Bod 3) Aktuální stav ve věc| nájemného za pozemek pod budovou č.p. 245 a studny na pozemku parc. č. 595/10
(projednóvónĺ bodu 16:30 do 32:70 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta informoval, že dne 8.3.2oŻI odeslal FK informaci o přijatém usnesení, jehož obsahem bylo
zamítnutí návrhu odprodeje obecního pozemku pod budovou FK (č'p.245) a naopak nabídka na koupi
budovy FK do vlastnictvíobce.
V této souvislosti proběhla osobníschůzkaza účastistarosty, místostarosty, předsedy FK L. Sačka a J.
Krejčího. Zápisz této schůzky bylpředložen zastupitelstvu. obsahem schůzky byla ĺnformace, že FK je
připraven odprodat obci budovu č.p.245 s tím, že musí být zajištěna dlouhodobá fĺnančnípodpora
dobřejovického fotbalu (dospělých).
Byly diskutovány dva způsoby možnéhořešení, a to v prvním případě převedení budovy do vlastnictví obce
za symbolĺckou cenu s tím, že se obec zaváže poskytovat finančnípodporu formou dotací, nebo smlouvou o
spolupráci. Jako druhé možnéřešeníse jevíodkup budovy za cenu stanovenou znaleckým posudkem,
přičemžúhrada kupníceny by byla hrazena FK v ročníchsplátkách ve výši 250 000,- Kč do doby celkové
úhrady kupníceny. V obou případech je cílem zajistit bezplatné užívánínezbytného zázemi pro dobřejovický
fotbal.
Předseda FK na schůzce informoval, že po provedené kontrole ze strany Českéinspekce žĺvotníhoprostředí
se rozhodl k31.3.2021 uzavřít ubytovnu ak30'4.2021uzavře iprovoz restaurace. Zároveň byla řešena i
problematika nakládánís odpadními vodami z restaurace, s tím, že by FK od data prodeje obci do doby
provedení rekonstrukce rád využívalprostory restaurace (bez kuchyně), jako klubovnu v souladu
s kolaudačním rozhodnutím'
Byl představen předběžný postup, kdy v případě, že budou oboustranně odsouhlaseny podmínky prodeje a
parametry smlouvy před následujícím jednáním zastupitelstva (13.5.2020), což vzhledem ke krokům, které
je nutné provést, jako jsou příprava a projednání kupní smlouvy na obou stranách a zároveň doložení obci
rozhodnutí nejvyššíhoorgánu FK o souhlasu s prodejem je více pravděpodobné datum schválení smlouvy
zastupĺtelstvem 10.6.2021. Následně bude probíhat lhůta pro zápis do KN (min 20 dní). Je tedy
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pravděpodobné, že k předání budovy obci dojde nejdříve na konci června 2021.
Starosta informoval, že je přĺpraven zajistit maximálnísoučinnost, tak aby celý proces proběhl bez
zbytečných prodlev'
Starosta dále informoval, že celou záležitost jĺžřešilis právním zástupcem a v pondělí l2.4.2o2Ljibude
řešit i s audĺtorem obce s cílem zajistit, aby vše bylo provedeno v souladu se zákonem a byly zajĺštěnyzájmy
obce s ohledem na dlouhodobou podporu dobřejovického fotbalu s vyloučenímmožných rizik.
V diskuzĺ vystoupili Pavel Brotánek s dotazem na výši částky, které FK ročně potřebuje. Tato částka
prezentovaná předsedou FK je ve výšĺ20O. tis. Kč. Mgr. Martin čmolíkpoděkoval vedeníobce i fotbalového
klubu za předloženou dohodu, která dle jeho názoru povede k definĺtĺvnímuvyřešenísĺtuace. Starosta
uvedl, že cílem je do roku 2023, kdy bude výročí100 let dobřejovĺckého fotbalu, zajistit rekonstrukci zázemí
pro fotbalisty i dalšíaktivity občanů,což by mohlo obohatit příležitost oslav ].00 let FK Dobřejovice. Martin
Joza doplnil, že plánovaná rekonstrukce budovy bude mít i návaznost na přĺpravované zkultivování návsi,
výsledek by mohl pro valnou většĺnuobčanůpřinést obrovskou přidanou hodnotu.
Návrh usnesení č,. 2021'|27 | 06l.
Zastu pite l stvo obce D obřej ov i ce
- bere na vědomí informaci o zóměru Fotbolového klubu Dobřejovice k prodeji nemovitosti č.p. 245 do
vlastnictvĺ obce Dobřejovice s podmínkou zojištěníbudoucífinančnĺpodpory dobřejovického fotbalu,
- pověřuje starostu k jednóní s FK Dobřejovice a přípravě všech potřebných nóležitostĺ nezbytných
k odkupu budovy č.p. 245 do vlostnictví obce Dobřejovice,
- uklódó starostovi informovot o aktuólnĺm stavu no nósledujícím jednóní zostupitelstvo.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bylo schváleno.
Bod a) Dodatek č.1 ke SmIouvě o dílo,,Úpravy ulice K Lesíku, Dobřejovice" - WALco
(projednóvónĺ bodu 32:70 do 40:24 zveřejněného audiozóznamu)

cz

V návaznostĺ na informace z minulého jednánízastupĺtelstva starosta informoval, že došlo k neočekávaným
vícenákladům nad rámec schválené ceny Ve Smlouvě o dílo se společnostíWALco C7,která realizuje akci
k navýšenícenyo částku 27 88l,gg
,,Úpravy ulice k Lesíku, Dobřejovice". Dle konečnéhovyúčtovánídošlo
je
(33
Kč bez DPH
737,z1' Kč vč. DPH). Konečná cena za provedení díla 1606 589,15 Kč vč. DPH. Dílo bylo
předáno dle smlouvy dne 31.3.2021 na základě předávacího protokolu. Starosta doplnĺl, Že na tuto akci
bude navazovat položenífĺnálníVrstvy komunikace U KříŽku v úseku od ulice Košumberk ke křížku. Práce
jsou závazkem fĺrmy OPTREAL, která je bude platit. PoloŽení asfaltu proběhne 26. a 27. dubna, kdy bude
tato část uzavřena. Několik dní předtím budou probíhat přípravné práce, provoz v té době bude omezen,
ale průjezd bude možný. Po ukončenítétoakce budou instalovány nové dopravníznačenídle pasportu
(ulice K Lesíku bude obousměrná od návsi aŽ k odbočce k Lesíku. Celá lokalita od ulice K Lesíku aŽ ke
Košumberku bude označena jako zóna 30.)
Návrh usnesení ć. 2o2í-| 27 | 07 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Dodatek č.7 ke Smlouvě o dĺto na akci ,,Úpravy ulice K Lesĺku,
Dobřejovice" se se společnostĺWALco CZ, spol. s.r.o., se sĺdlem Dobronickó 7256, 748 00 Proho _ Kunratice
který je přĺlohou č. 3 tohoto zópisu a pověřuje storostu jeho podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bylo schváleno'
Bod 5) Smlouva o smlouvě budoucí o zŕízenívěcného břemene - přeložka NN - mostek u FK
(projednóvóní bodu 40:24 do 43:16 zveřejněného oudiozóznamu)
Předložená smlouva souvisís přeložkamĺsítí,vyvolanýmĺ záměrem obce rozšířit koryto potoka pod
mostkem u fotbalových hřišť. Úpravy potoka bude dělat PovodíVltavy, přeložky sítínyníumístěnýchna
mostku a dřevěné těleso mostku bude na své náklady provádět obec. Předmětem smlouvy je závazek
uzavřít po provedení přeložky NN smlouvu o věcném břemenu na cca 13 bm kabelového vedení NN na
obecních pozemcích parc.č. 153/65 a153166. Navržená cena 1000 Kčsice neodpovídá ceníku obce (150
Kč/bm), ale vzhledem ktomu, že náklady na věcná břemena budou součástícelkovéceny přeložky, placené
obcí, je vhodné jí uzavřít v této sníženésazbě.

I
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Návrh usnesení č,. 2o2l l 27 l 08:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucĺ smlouvě o zřĺzení věcného břemene a
dohodu o umístěnístavby č. |Z-12-6002378/VB/01 Dobřejovice _ přeložko kNN, č.porc. 8/3 se společností
Črz oistribuce, o. s., se sĺdlem Teptickó 874/8, 405 02 Děčĺn,kteró je přĺtohou č. 4 tohoto zőpisu o pověřuje
starostu jeho podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bylo schváleno.
Bod 6) Změna č.2 regulačního plánu ,,DOBŘEJOV|CE - Nad Pražskou cestou"
(projednóvdní bodu 43:76 do 7:14:10 zveřejněného audiozáznamu)
Společnost OPTREAL spol' s.r'o., požádala o Změnu č.2 RP Nad Pražskou cestou, jejížobsahem jsou
násled ujícízměny spočívající;
Ve změně využitípozemku parc. č. 729/20, kteni byl původně označen jako oV, což je v rozporu
s nadřízenou dokumentací(Územním plánem) na tři samostatné parcely o výměrách jedna parcela

-

cca 1000 m2 pro samostatný RD, a dvě parcely po 1600 m pro výstavbu 2 dvojdomů.
Ve změně využitíčásti pozemku729l35 označenéhojako ,,Park 2",kdy budou odděleny 2 parcely o

rozměru cca 1100 m pro výstavbu dvou samostatných RD. Tato změna je podmíněna převodem
pozemku parc č' 728 o výměře 2 246 m2 na obec, jako kompenzace zeleně v odpovídajícíhodnotě
zhodnocení pozemku pro stavbu dvou RD'
- Změna umístěnívjezdu na pozemek parc. č. 729/4
- Sjednocení a zpřesnění definovaných plotů
Pořízenítétozměny RP bude zcela hrazeno společnostíoPTREAL spol.s.r.o. a proces změny bude proveden
ve zkráceném pořĺzování. Starosta doplnil, že přes zkrácený postup pořizování se bude zastupitelstvo ještě
min. jednou ke změně vyjádřovat, a to Ve chvíli, kdy jíbude předložena k vydání. Pak má zastupitelstvo
možnost jívydat, nevydat, nebo vrátit k přepracování.
Starosta doplnil také informace ke kapacitě čistírnyodpadních vod. Pokud bude tato změna schválena,
vyčerpá společnost oPTREAL svou veškerou rezervovanou kapacitu (300 Eo), získanou podílem na jejím
rozšíření.Připomněl, že dle studie zpracované v loňském roce je kapacita Čov jiz naplněna pro současně
vybudované a rezervované přípojky. Dále doplnil informace o problémech vyplývajícíchz rozrůstajícíse
snahy majĺtelůpozemků stavět rodinné domy se dvěma až třemi bytovýmijednotkami a negativním
stanovĺsku obce k nim, vzhledem k omezené kapacitě ČoV.
V diskusi o podrobnostech jednotlivých návrhů díle vystoupilĺ lng. Libor Stárek, místostarosta, Bc' Zbyněk
Kudláček a Martin Joza.
Návrh usnesení č'. 2o2í-| 27 l 09:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje
7. pořízenízměnyč.2regulačnĺhoplónu Dobřejovice_Nod Prožskou cestouvsouladu s 5 6odst.5 pĺsm. a)
a g 72 odst. 1 zókona č. 183/2006 Sb', o územním plónovónĺ a stavebnĺm řódu (stavebnízókon), ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisťl (dóle jen ,,stavební zákon"), na výhradní nóvrh próvnické osoby oPTREAL, spol. s r.o.,
tČo 25098420, osoby opróvněné podte 5 44 odst. d) a 5 72 odst' 2 stavebnĺho zókono, podoným dne 75.
3' 2027 pod čj. 00292/2021/)UDB na obec Dobřejovice, kterému bylo tímto zpťlsobem vyhověno v
soulodu s 5 46 odst. 3 a 5 72 odst. 3 stovebnĺho zókona. Dtlvodem pořízení změny regulačního plónu je
změna investičníhozóměru na pozemku parc. č. 729/20 v k. ú. Dobřejovice, dóle drobné klientské změny
a sjednocenĺ uličnĺhooplocenĺv lokalitě u rohových pozemků. v rozsohu uplatněného nóvrhu společnosti
OPTREAL, spol. s r.o.;
č' 2 regulačníhoplónu Dobřejovice _ Nod Prožskou cestou, kterým je

2. obsoh změny

-

-

změno využitípozemku parc. č. 729/20, k. ú. Dobřejovice, který byl původně označen pro
využitĺ,,oV" tok, oby jeho využitĺbylo uvedeno do souladu s plotným Úe oobře1ovic, o dóle
se požaduje tento pozemek rozdělit na 3 pozemky o výměróch cca 7000 m2, 7600 m2 a
7600 m2 s využitĺmpro budoucĺ výstavbu rodinných domťl, resp. 1 pozemek pro solitérnĺ
rodinný dťlm a 2 pozemky pro dvojdomy (s možnostĺdalšĺho
rozdělenĺ);
změno umístěnĺvjezdu na pozemek parc. č. 729/4, k. ú. Dobřejovice, ve vlqstnictvĺ
společnostiJARO REAL, s.r.o., q to z levé čósti pozemku no pravou;
sjednocení uličnĺhooplocení u rohových pozemků v lokalitě;
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-

3.

změno využití čósti pozemku parc. č. 729/35, k. ú. Dobřejovice, který je v současně platném
reguločnĺmplónu oznočen joko,,PARK 2', přičemžby byly z plochy o výměře 6458 m2 v jižnĺ
čósti odděleny dva pozemky pro výstavbu rodinných domťl každý o výměře cca 7700 m2 s
funkčním využitím plochy ,,parcely pro bydlenív RD venkovské".
uzavřenítrojstranné smlouvy přĺkazní č. 41005 podle 5 6 odst. 6 písm' b) stavebnĺho zókona no pořízenĺ
změny č. 2 regulačnĺhoplónu (dóle jen ,,RP") Dobřejovice _ Nod Pražskou cestou mezi objednatelem, obcĺ
Dobřejovice, společnostĺPRlsVtCH, s.r.o., tČo 27707053, opróvněnou k výkonu územně ptónovací činnosti
podle 5 24 odst. 1 stovebního zókono, joko výkonným pořizovatelem změny č. 2, a navrhovotelem,
próvnickou osobou 2PTREAL, spol. s r.o., lČo25098420, kteró uhradĺ veškerénóktady spojené s
pořízením změny č. 2 RP Dobřejovice - Nad Prožskou cestou přímo společnosti PRlsVlCH, s.r.o., o rovněž
dodó územně plánovací dokumentaci změny č. 2 RP Dobřejovice - Nad PraŽskou cestou a vyhotovení RP
Dobřejovice _ Nod Pražskou cestou zahrnujícího úplnéznění po vydánĺjeho změny č. 2.

Zastupitelstvo obce Dobřejovice stonovuje

7. pořízenízměny č' 2 regulačníhoplónu Dobřejovice _ Nad Pražskou cestou zkróceným postupem
pořizovóní změny regulačnĺhopldnu podle 5 72 a núsl. stąvebního zókona
Liboro Stórko, oby spolupracoval s pořizovatelem změny č. 2 regulačnĺhoplónu
_
Dobřejovice
Nqd Pražskou cestou joko ,,určený zastupitel" ve smyslu stavebního zókono;

2. člena zostupitelstva lng.

Zostupitelstvo obce Dobřejovice bere na vědomĺ informaci starosty obce, že pořizovatelem změny č. 2
regulačnĺhoplónu Dobřejovice - Nod Prožskou cestou bude v souladu s 9 6 odst' 2 stovebnĺho zókonq
obecnĺ úřad Dobřejovice, který zajistil splnění kvalifikačnĺchpožadavkťl pro výkon územně plónovocí činnosti
podle 5 24 stovebního zókona prostřednictvĺm procovnĺkťl společnosti PRlsvlcH, s.r.o., splňujícĺch
kvalifikačnípožodavky na územně plónovací činnost'
Výsledek hlasování: pro 7 proti 1 (Brotánek) zdržel se Usnesení bylo schváleno.
Bod 7) Vyhodnocení inventur za rok 2020
(projednóvónĺ bodu 7:74:70 do 7:21:34 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta ĺnformoval, že byly řádně dokončeny inventury za rok Żo2o jak obce, tak příspěvkové organizace
MŠKorálek' Zastupitelé obdrželi souhrnnou inventarizačnízprávu s doporučenímijednotlivých

inventarizačních kom isí.
lnventarizací bylo zjištěno, že neodpovídá počet laviček u rybníka Skalník, kdy bylo fyzickou inventurou
zjištěno pouze ].0 ks laviček, přičemž dle faktury od dodavatele FK Bau má být na místě 20 ks. V době
dokončenínebyl vystaven předávací protokol a soupis existuje pouze jako příloha faktury. Vzhledem k
tomu, že kolaudace proběhla a tento majetek byl na jejím základě zařazen až v roce 2020 více jak 3 roky po
skutečnémdokončenístavby a započetíužívánínení možnéověřit, zda bylo původně dodáno 20 ks nebo
zda nedošlo v průběhu tří let k odcizení L0 ks laviček. Po konzultaci s auditorem obce byly doporučeny
následující způsoby řešení celé záležitostĺ:
7.
Zahájit řízenío inventurním manku,
2'
odepsat 10 ks laviček jako škodu a tím narovnat skutečný stav.
Vzhledem k problematickému dokazovánía nedostatku podkladů navrhuje starosta vyřešit celou záležĺtost
odpisem.
Zároveň starosta navrhuje odepsat z majetku obce i položky uvedené v příloze tohoto zápisu, přičemžse
jedná o nefunkčníapoškozenévěcĺ, které již byly nahrazeny, nebo jsou uskladněny bez dalšího užitku.
Pokyn k vyřazení bude následně zveřejněn na úřednídesce a e-desce.
V diskusi vystoupili Martĺn Joza, lng Libor Stárek, Bc. Zbyněk Kudláček, Ladislav Bezouška a místostarosta.
Návrh usnesení č'. ŻozLl 27 l to2
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje
- souhrnnou inventorizočnízpróvu zq rok 2020
- vyřození 27 položek dle přílohy č.7 tohoto zópisu z majetku obce.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bylo schváleno.
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Bod 8) Různé
(projednóvdní bodu 1:21:34 do L:36:25 zveřejněného audiozóznamu)

tnformace o zajištění míst v Zš
starosta ĺnformova|, že pro Dobřejovice byla stanovena vyhláškou na jeden rok spádovost do ZŠ
Čestlice, kam nově spadají i Modletĺce a Herink. Popovičky majíškolský obvod stanoven do Popovic
a Nupaky do Sázavy (reálně ale Žáci budou přihlášeni v Průhonicích,Zdĺměřicích a v Praze 1L).
Proběhla také diskuse k možnosti uzavřít na minulém jednání předloženou smlouvu s Městem
Jesenĺce. K tomu se zastupitelstvo vyjádřilo negatĺvně' Starosta déle ĺnformoval o probíhajících
jednáních s cílem vybudovat novou spolkovou školu'
štěrkopísky - kasačnístížnost NSS
obec uspěla v soudním sporu se společnostíčeské
Štěrkopískyu Krajského soudu, kteni zamítl
žalobu na zneplatnění části změny č.2 územníhoplánu. Českéštěrkopískyvyužily možnostĺa podaly
kasačnístížnostk Nejvyššímusprávnímu soudu. Vzhledem k podrobnému rozsudku Krajského
soudu je vysoká pravděpodobnost, že kasačnístížnostbude zamítnuta'

V. souHRN PŘUATÝCH UsNESENí DNE 8.4.2021

Usnesení č. ?:ozL | 27 | ot2
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovotelem jednónĺzastupitelstva obce Dobřejovice lng. Jano Chvótolo.
Usnesení č,. 2o2L| 27 | o3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu
pona Marino Jozu.

z

jednónĺ zostupitelstvo obce lng. Liboro Stórka o

Usnesení č'. 2o2Ll 27 ĺ 04|
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující program jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice:
Kontrola usnesení
Smlouvo o poskytnutí dotoce - Junior Dobřejovice z's
Aktuólní stav ve věci nójemného za pozemek pod budovou č.p. 245 a studny na pozemku parc.

7.
2.
3.

4.
5'
6'
7.
8.

sss/10

č.

Dodotek č.7 ke Smlouvě o dílo ,,Úprovy ulice K Lesíku, Dobřejovice' - wALco cZ
Smlouvq o smlouvě budoucí o zřízenívěcného břemene _ přeložko NN _ mostek u FK
Změno č.2 reguločníhoplónu ,,D)BŘEJ)V\CE _ Nod Prožskou cestou"
Vyhodnocení inventur zo rok 2020

-

Rťlzné

lnformoce o zajištěnĺmíst v ZŠ
Štěrkopĺsky- kasačnístížnostNSS

U snese n í č. 2o2Ĺl 27 l 05:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Veřejnopróvní smlouvu o poskytnutĺ dotace na rok 2021 dle
zveřejněného zóměru s Junior Dobřejovice z.s', se sídlem Skatickó 52, 257 07 Dobřejovice, lČ: 08237709,
kteró je přílohou č.2 tohoto zópisu o pověřuje storostu k jejímu podpisu.

Usnesen í č,. 2o2l l 27 l 06z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice

-

bere na vědomíinformacio zóměru Fotbqlového klubu Dobřejovice k prodeji nemovitostič.p. 245 do
vlastnictvĺ obce Dobřejovice s podmínkou zajištěnĺbudoucífinančnĺpodpory dobřejovického fotbalu,
pověřuje starostu k jednóní s FK Dobřejovice a příprově všech potřebných nóležitostí nezbytných
k odkupu budovy č.p. 2a5 do vlostnictví obce Dobřejovice,
uklódó starostovi informovat o aktuólním stavu no následujícĺm jednóní zastupitelstva.

Usnesení č. 2o2L | 27 | 07 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Dodatek č.7 ke Smlouvě o díto na ąkci ,,Úpravy ulice K Lesíku,
Dobřejovice" se se společnostíWALco CZ, spol. s.r.o., se sĺdlem Dobronickó 7256, 748 00 Praha _ Kunrotice
který je přĺlohou č. 3 tohoto zópisu a pověřuje storostu jeho podpisem.
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Usnesení ć,. 2o2Ĺl 27 l 08:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucísmlouvě o zřĺzenĺvěcného břemene a
dohodu o umístěnĺstavby č. lz-L2-6002378/VB/01 Dobřejovice _ přeložka kNN, č.parc' 8/3 se společností
Črzoistribuce, a. s., se sídlem Teptickó 874/8,405 02 Děčín,kteró je přĺtohou č. 4 tohoto zópisu a pověřuje
sto rostu je

h

o pod pise m.

Usnesení ć,. 2o2t |27 | 09:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje
7. pořízenĺzměnyč.2regulačnĺhoplónu Dobřejovice_Nod Pražskou cestouvsouladu s 5 6odst.5 písm' a)
o 5 72 odst. 7 zókona č. 183/2006 Sb., o územnĺm plónovónĺ o stavebnĺm řódu (stavebnĺ zókon), ve znění
pozdějších předpisťl (dúle jen ,,stavebnízókon"), na výhradnĺ nóvrh próvnické osoby oPTREAL, spol. s r.o',
tČo 25098420, osoby opróvněné podte 5 44 odst' d) a 9 72 odst. 2 stovebního zókona, podaným dne 15'
3. 2021 pod čj. 00292/2021-/)UDB na obec Dobřejovice, kterému bylo tĺmto způsobem vyhověno v
souladu s 5 46 odst. 3 a 5 72 odst' 3 stavebního zókona' Dťlvodem pořĺzenĺ změny regulačního plúnu je
změna investičnĺhozóměru na pozemku parc. č. 729/20 v k. ú. Dobřejovice, dóle drobné klientské změny
a sjednocení uličníhooplocenív lokalitě u rohových pozemků. v rozsahu uplatněného nóvrhu společnosti

2.

OPTREAL, spol. s r.o.;
obsah změny č. 2 reguločnĺhoplánu Dobřejovice

- Nad Pražskou cestou, kterým je
změna využitĺpozemku porc. č. 729/20, k. ú. Dobřejovice, který byl pťlvodně označen pro
využitĺ,,oV" tok, oby jeho využitíbylo uvedeno do soulodu s platným Úe oobře1ovic, a dóle
se požaduje tento pozemek rozdělit no 3 pozemky o výměróch cco 7000 m2, 7600 m2 o
7600 m2 s využitímpro budoucĺ výstavbu rodinných domů, resp. 7 pozemek pro solitérní
rodinný dťlm o 2 pozemky pro dvojdomy (s možnostídalšíhorozdělení);
- změno umĺstěnĺvjezdu na pozemek parc. č. 729/4, k. ú. Dobřejovice, ve vlastnictví
společnosti JARO REAL, s.r.o., o to z levé čósti pozemku no pravou;
- sjednocenĺ uličnĺhooploceníu rohových pozemků v lokalitě;
- změna využitíčósti pozemku parc. č.729/35, k. ú. Dobřejovice, který je v současně plotném
regulačnĺmplónu označen jako ,,PARK 2', přičemžby byly z plochy o výměře 6458 m2 v jižnĺ
čósti odděleny dva pozemky pro výstovbu rodinných domů každý o výměře cco 1700 m2 s
funkčnĺm využitím plochy,,parcely pro bydlenív RD venkovské".
3. uzavřenítrojstranné smlouvy příkozní č. 47005 podle 5 6 odst. 6 písm. b) stovebního zókona na pořízení
změny č. 2 reguločníhoplónu (dóle jen ,,RP") Dobřejovice _ Nad Prožskou cestou mezi objednotelem, obcí
Dobřejovice, společnostĺPRtsVtCH, s.r.o., tČo 27707053, opróvněnou k výkonu územně ptónovací činnosti
podle 5 24 odst. 7 stovebnĺho zókona, jako výkonným pořizovatelem změny č. 2, a novrhovatelem,
próvnickou osobou )PTREAL, spol. s r.o., !Čo 25098420, kteró uhrodí veškerénóklody spojené s
pořízením změny č. 2 RP Dobřejovice _ Nad Prožskou cestou přĺmo společnosti PRlsVlCH, s.r.o., a rovněž
dodó územně plónovací dokumentaci změny č. 2 RP Dobřejovice _ Nad Prožskou cestou o vyhotovení RP
Dobřejovice _ Nad Pražskou cestou zahrnujícího úplnézněnĺ po vydóníjeho změny č. 2.

-

Zostupitelstvo obce Dobřejovice stanovuje

3. pořízenízměny č. 2 regulačníhoplónu Dobřejovice

- Nad Pražskou cestou zkráceným postupem
pořizovónízměny regulačníhoplónu podle 9 72 a nósl. stavebnĺho zókona
4. členo zastupitelstvo lng. Liboro stórkq, aby spolupracovol s pořizovotelem změny č. 2 regulačnĺhoplónu
Dobřejovice _ Nqd Prožskou cestou jako ,,určený zastupitel" ve smyslu stavebního zókona;

Zostupitelstvo obce Dobřejovice bere na vědomí informoci starosty obce, že pořizovotelem změny č. 2
reguločního plónu Dobřejovice _ Nod Pražskou cestou bude v soulodu s 5 6 odst. 2 stovebního zókono
obecnĺ úřad Dobřejovice, který zajistil splnění kvalifikačníchpožodovkťl pro výkon územně plónovací činnosti
podle 5 24 stavebního zókona prostřednictvím pracovnĺkťl společnosti PRtsVlCH, s'r'o', splňujĺcĺch
kvalifikačnĺpožodovky na územně plónovacĺ činnost.
Usnesení ć'. 2o2L | 27 | Ĺo:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje
- souhrnnou inventarizačnízpróvu zo rok 2020
- vyřozenĺ27 položek dle přílohy č'7 tohoto zópisu z mojetku obce.

V. ZAVER
Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 19:37.

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílĺstina
2) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 20ŻL dle zveřejněného záměru s Junĺor Dobřejovĺce

3)
4|
5)

2.5.,

Dodatek

č.]_ ke

CZ, spol. s.r.o.

Smlouvě o dílo na akcĺ ,,Úpravy ulice K Lesíku, Dobřejovice" se se společností WALco

Smlouva o smlouvě budoucísmlouvě o zřízeni věcného břemene a dohodu o umístěnístavby č..lz-L}6oo2378/vB/01 Dobřejovĺce - přeložka kNN, č.parc. 8/3 se společnostíČtzoistribuce, a. s.
Soupis 27 položek k vyřazeníz majetku obce

Zápis byl vyhotoven dne 13. 4.2o2I

ZapisovateI:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé: MartinJoza

Starosta:

...

dne L3.4.2021'

lng. Libor Stárek

dne 13. 4.202L

Martin Sklenář

dne 13. 4'ŻozL

Vyvěšeno dne 13. 4'zoŻL
Sejmuto dne
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