Rok 2010
*Úvod
Další rok utekl jak voda. Kronikářka i členové letopisecké komise jsou stejní, jako v letech
předchozích.

*Obecní záležitosti
Obec Dobřejovice uzavřela na r. 2010 dohody o pracovní činnosti s p. Buňatou na výsyp
odpadkových košů, s p. Buriánkem na čištění potoka na návsi, na vedení kroniky s pí.
Šójovou, na sekání křovinořezem a likvidace křoví s p. Krejčím a p. Urbanem ml., na úklid
obecního úřadu se sl. Kmochovou a na vedení obecní knihovny s p. Marcinkovou. O
zeleň v obci se i v roce 2010 starala místní firma p. Zápotocké a p. Petr Křapáček.
Velitelem JSDH Stanislav Urban ml.
Kamerový systém, z vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů k problémům z praxe č.
2/2008 z června 2008 vyplývá, že obce nemají ze zákona o obcích oprávnění provádět
zpracování osobních dat (obrazových záznamů). Toto oprávnění má pouze Policie ČR. Na
základě tohoto vyjádření proběhlo jednání se zástupcem Policie ČR, oddělení Nupaky, o
rozšíření, resp. zpracování nové smlouvy o spolupráci, v jejímž rámci by kamerový systém
pořídila obec a na náklady obce by byla i veškerá údržba. V případě potřeby zjišťování
bude Policie ČR mít možnost pořízená data vyhodnotit. Bude mít jako jediná přístupové
heslo.

*Hospodaření obce a hospodářský život v roce 2010

a Výstavba obce, doprava, spoje
Uzávěra křižovatky směrem na Modletice z důvodu výstavby stavby JVD 512, byla
ukončena 31. 3. 2010. Následovala však uzávěra před křižovatkou směrem na
Dobřejovice z důvodu napojení silnice III/00311 na silnici II/00101 (přípojka). Tato uzávěra
trvala tři měsíce. Objízdná doprava byla směrována na křižovatku Dobřejovice – Herink.
Silnice do Košumberka byla označena jako slepá. Autobus 428 se otáčel u hřiště.
1.SčV, a.s. v souvislosti s přípravou kalkulací cen vodného a stočného předložila návrh
výše nájemného pro rok 2010 ve stejné výši jako v roce 2009, tj. roční částka nájemného
by činila celkem 600 tis. Kč. Protože již náklady na vodné a stočné jsou ověřeny více jak
dvouletým provozováním vodohospodářského díla Dobřejovic společností 1. SčV, a.s.
Na základě Smlouvy o provozování vodohospodářského majetku zaslala společnost
Veolia, 1.SčV, a.s. návrhy investic pro obec Dobřejovice na rok 2010. Podle návrhu se
náklady na vodovodní síť v odhadu pohybují kolem 770 tis. Kč a na ČOP kolem 310 tis.
Kč. Takové prostředky nepokryje ani nájemné za vodohospodářský majetek za rok 2010.
Pro rok 2010 je v rozpočtu určena na opravy částka 150 tis. Kč a v rámci výstavby
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vodovodu a kanalizace v obci je počítáno i s výstavbou vodovodu v ulici Košumberk, který
zokruhuje vodovodní síť a umožní napouštět vodu do obce ze dvou stran. Takže podle
předpokladu bude do vodohospodářského majetku zpětně vloženo cca 500 tis. Kč.
S ohledem na vývoj daňových příjmů do rozpočtu obce je nutné uvažovat s určitými
omezeními na výdajové straně rozpočtu. Protože v roce 2010 by měla být zahájena
dostavba vodovodu a kanalizace ve starší části obce, budou veškeré volné prostředky
směrovány na tuto akci. Zastupitelstvo obce neuvažuje o zvyšování místních poplatků v
letošním roce. Ceny za odpad budou projednávány v návaznosti na kalkulace společnosti
A.S.A. Říčany. Daň z nemovitosti nebyla koeficienty v obci zvyšována. Podle vývoje jak
daně z nemovitostí, tak i ostatních daní v roce 2010 bude rozhodnuto o jejím případném
zvýšení. Dalším důvodem zvýšení budou vyšší náklady na úklid obce, tzv. chodníková
novela a také návrhy na změnu účetnictví obcí – odpisování majetku.
Starostka obce informovala zastupitelstvo obce o poskytnutí peněžitého daru ve výši
5.000,- Kč od fyzické osoby.
Stezku pro cyklisty, která povede z Průhonic kolem parku a vyústí v katastru obce
Dobřejovice u Dolního rybníka se snaží zrealizovat obec Průhonice v rámci dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy. Protože cyklostezka
přechází i přes pozemek obce Dobřejovice parc. č. 565, musí být mezi obcemi Průhonice
a Dobřejovice uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Zákon č. 499/2004 Sb., o spisové službě a archivnictví ukládá i obcím I. typu a mateřským
školám v § 69a, odst. 3 způsob uchování dokumentů v digitální podobě. Město Říčany
nabídlo všem obcím v rámci působnosti možnost zapojení se do operačního programu
výzvy č. 6/OP – Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích pro projekt: Technologické
centrum Říčany. V rámci projektu získá každá obec určitou výši dotace na pořízení licence
spisové služby. Pro obce I. typu se jedná o částku 19 tis. Kč.
Výběr dodavatele na DIO a DIR
Nabídku na zpracování dopravně inženýrských opatření a zajištění dopravně inženýrských
rozhodnutí podaly společnosti:
Jindřich Kostka – KO & PRO, Praha 6 – zhotovení projektu bez projednání s příslušnými
orgány 85.000,- Kč
Lucida, s.r.o. Praha 4 – zhotovení projektu včetně projednání s příslušnými orgány
59.400,- Kč
SOMARO CZ, s.r.o. Praha 4 – zhotovení projektu včetně projednání s Policií a odborem
dopravy (není uveden ROPID) 18.600,- Kč, tato firma již ocenila předpokládané náklady
na nájem dopravního značení c ceně zatím předběžně ve výši 374.478,- Kč.
K ceně za zpracování dopravního opatření je v prvních dvou nabídkách potřeba připočítat i
cenu za dopravní značky a to buď za nájem, nebo za zakoupení, náhradu za změnu trasy
autobusů ve všech třech případech. Dopravní značky na základě projektu budou z části
zakoupeny, především pro označení místních komunikací. Označení hlavních komunikací
bude řešeno částečně nájmem, částečně výše uvedenými zakoupenými značkami.
Osazení a údržba značení bude součástí smlouvy s dodavatelem stavby.
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Převod inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) na lokalitě Mlýnský rybník.
Lokalita Mlýnský rybník je v I. etapě dokončená. Jsou zde zkolaudované veškeré sítě a
domy. Domy se postupně převádějí na jednotlivé vlastníky. Investor akce, společnost
Dobřejovice Invest, s.r.o. splnila smluvní závazky vůči obci. V návaznosti na projektovou
přípravu II. etapy výstavby v lokalitě Mlýnský rybník se připravují smlouvy na převod
inženýrských sítí v celé lokalitě na obec Dobřejovice. Sítě budou před převzetím
zkolaudovány provozovatelem příslušné sítě, který odsouhlasí její převod. V současné
době probíhá kontrola vodovodu a kanalizace v I. etapě společností 1.SčV, a.s., provoz
Říčany. Rychlost převodu IS a příprava smluv závisí na postupu II. etapy v uvedené
lokalitě.
II. etapa výstavby RD Nad Mlýnským rybníkem
Společnost Dobřejovice Invest, s.r.o. v současné době připravuje realizace II. etapy
výstavby Nad Novomlýnským rybníkem podle návrhu schváleného již v rámci I. etapy.
V případě, že projektové práce budou postupovat dle předpokladu, zahájí stavbu na jaře
příštího roku. Podmínky pro výstavbu ze strany obce budou dojednány.
Zpráva o plnění povinností a závazků stanovených Smlouvou o nájmu, provozu a správě
veřejného osvětlení. Osvětlení Týnec, k. s. je provozovatelem a správcem veřejného
osvětlení, které je ve vlastnictví obce Dobřejovice. Každoročně předkládá Zprávu o plnění
povinností a závazků stanovených Smlouvou o nájmu, provozu a správě VO (dále jen
Smlouva). Společnost je oprávněna se vyjadřovat k investičním záměrům, kde je součástí
budování nového osvětlení a to z důvodu jeho následných převodů na obec. Náklady obce
na veřejné osvětlení v roce 2009 činily 364 tis. Kč. Činnost společnosti spočívá ve třech
oblastech: preventivní zásahy, odstraňování poruch-operativní zásahy a oblast obnovy.
V rámci nájmu již byly uhrazeny veškeré náklady na základní obnovu veřejného osvětlení.
V roce 2009 probíhala reinvestice do veřejného osvětlení ve výši 68 tis. Kč. V roce 2010 je
plánována a již probíhá výměna světel na Skalníku.
Návrh investic pro obec Dobřejovice pro rok 2010 – vodohospodářský majetek.
Z návrhu poslaného provozovatelem vodohospodářského majetku bude pro rok 2010
vybráno osazení redukčního ventilu pro snížení vysokého tlaku vody a dálkový přenos dat.
Redukce tlaku vody bude chránit před poškozením jak vodovodní řady, tak i vnitřní
rozvody v domácnostech. Dálkový přenos dat bude včas informovat o únicích vody a tím
zajistí rychlejší odstranění havárií. Investiční akce – zokruhování vodovodní sítě – je
v plánu v rámci zainvestování celé obce. U ČOV zatím bude zajištěn snadnější přístup
k elektroměru.
Dne 31. 3. 2010 byly zahájeny geodetické práce na vytyčení řadů vodovodu a kanalizace.
Práce provádí geodetická firma. Dne 7. 4. 2010 byly geodetické práce ukončeny. Pro
zajištění jednotného postupu při budování řadů vodovodů a kanalizací jsou připraveny pro
občany Smlouvy na příspěvky za vybudování veřejných částí přípojek a kanalizace
z důvodu možnosti současné realizace stavby bez nutnosti následného vstupu do
komunikací. Občané budou postupně svoláváni podle harmonogramu výstavby a bude jim
nabídnuta možnost společného zajištění vybudování veřejných částí přípojek při stavbě
hlavních řadů včetně zpracování projektu ohlášení přípojek. Pro financování stavby
veřejných částí přípojek a ohlášení přípojek platí již přijatá usnesení. Byl projednán návrh
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smlouvy mezi vlastníky pozemku parc. č. 64 a obcí Dobřejovice na vybudování veřejných
částí přípojek vodovodu a kanalizace v konečném znění, požadovaném vlastníky.
Přístavba mateřské školy
Dne 8. 4. 2010 byla obec vyzvána k doplnění žádosti o dotaci z programu ROP. Dne 13. 4.
2010 byly doklady na doplnění předány. 28. 4. 2010 byla doručena zpráva Rop Střední
Čechy, že žádost splnila požadovaná kritéria přijatelnosti a formálních náležitostí a
v případě, že bude dotace poskytnuta, lze uplatnit náklady vzniklé od 15. 12. 2009.
Místostarosta předložil text výzvy k podání nabídky. Výzva je zasílána vybraným
zájemcům ode dne 26. 4. 2010 s tím, že dokumentace je k dispozici od 3. 5. 2010. Podání
nabídky je určeno do 24. 5. 2010 do 14hod. V 17hod. proběhne otevírání obálek a
v 18hod. hodnocení nabídek. Výběrová komise předložila zastupitelstvu obce výsledky
výběrového řízení. Podle předložených nabídek byly dvě firmy vyloučeny pro nedodržení
zadávacích podmínek, dvě firmy splnily veškeré podmínky, kdy se na prvním místě
umístila společnost STATUS, stavební a.s., Nádražní 998, Humpolec s nabídkovou cenou
5,268 tis. Kč včetně DPH. Protože společnost na místě druhém nabídla cenu zhruba o
1,400 tis. Kč vyšší a dále doba výstavby a záruky dané společností STATUS, stavební
a.s., Humpolec jsou velmi dobré, zastupitelstvo schválilo nabídku společnosti STATUS.
Regionální operační program Střední Čechy oznámil, že projekt na přístavbu MŠ nebyl
vybrán k poskytnutí dotace z důvodu nedosažení minimálního bodového hodnocení.
Technický dozor bude provádět odborník Miroslav Havránek, kdy dle smlouvy bude cena
za tento dozor ve výši 12.000,- Kč měsíčně. Vícenáklady na přístavbu MŠ: Při předání
staveniště na přístavbu MŠ bylo zjištěno, že projektant uvažoval s rovnou plochou
staveniště – výškový rozdíl však byl cca 1,5m. Součástí projektu nebylo řešení nového
vjezdu do MŠ, odvodnění pozemku ve vazbě na opravu dešťové kanalizace apod. Veškeré
problémy jsou řešeny a konzultovány zástupci obce a dodavatele. Zástupci společnosti
STATUS stavební a.s., Humpolec předložili rozpočet na vícepráce ve výši 509 tis. Kč, vč.
DPH, čímž došlo k zvýšení ceny za přístavbu MŠ na 5,777 tis. Kč.
Výstavba plynovodu v ulici U Křížku
Na výstavbu řadu plynovodu i veřejných částí přípojek je k dispozici stavební povolení. Dle
informace od obyvatel v ulici U Křížku je zájem, aby stavba proběhla najednou, aby nebyla
silnice několikrát rozkopaná. Takže výstavba plynovodu, vodovodu a kanalizace proběhne
současně.
Okružní křižovatka Dobřejovice – Herink
Dle sdělení společnosti CityPlan, která zajišťuje stavební povolení na výstavbu kruhového
objezdu na křižovatce Dobřejovice – Herink, byla dne 17. 2. 2010 na Stavební úřad Říčany
podána projektová dokumentace k územnímu řízení. V důsledku prodlužujícího se
projednání s vlastníky pozemků, došlo ke zpoždění původního harmonogramu. Aby se
tento termín neustále neprotahoval, došlo k dohodě o vyřazení pozemků jednoho
vlastníka. Vyřazení bylo možné realizovat, aniž by se výrazně změnily technické parametry
na rameni křižovatky ve směru Herink. Společnost žádá o uzavření dodatku č. 1 smlouvy
na posunutí termínu o 3 měsíce.
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Na 25. 5. 2010 je vyhlášeno zahájení projednávání územního řízení na Okružní křižovatku
Dobřejovice – Herink. Při projednávání dalšího postupu bylo dohodnuto, že tři probíhající
územní řízení, tj. na okružní křižovatky Dobřejovice – Herink, Osnice a rekonstrukci
komunikace II/00101 mezi křižovatkami, budou dokončeny. Stavební povolení bude
zajišťovat jeden stavební úřad tak, aby se veškeré činnosti sloučily do jednoho celku, a na
základě stavebního povolení bude Krajský úřad Středočeského kraje žádat o dotace. Doba
realizace se předpokládá na jaro roku 2011, kdy by tento termín obec Dobřejovice využila i
pro výstavbu vodovodu a kanalizace v ulici Kaštanová, Jesenická a Nad Hliníkem tak, aby
došlo k jedné současné uzávěře komunikací.
Okružní křižovatka se nerealizovala z důvodu nedostatku finančních prostředků na
Středočeském kraji.
Dobřejovický Čtyřlístek o. s.
Občanské sdružení Dobřejovický Čtyřlístek žádá o poskytnutí příspěvku na 2. ročník
Dětského dne v Dobřejovicích, který se bude konat 5. 6. 2010 na fotbalovém hřišti.
Zastupitelstvo obce poskytlo o. s. Čtyřlístek příspěvek ve výši 3.000,- Kč.
Žádost klubu ALFÍCI Modletice
Klub ALFÍCI Modletice, pořádá tradiční Dětský den dne 29. 5. 2010. V roce 2009 tento
klub zapůjčil na oslavy 700let obce Dobřejovice velký stan včetně vybavení, čímž došlo
k výrazné úspoře nákladů, kdyby se musel stan pořizovat jinde. Z tohoto důvodu byl klubu
poskytnut příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Projednání možností rozšíření ČOV, výstavby sběrného dvora a dalších aktivit
Rozšíření stávající ČOV, záměry vybudování sběrného dvora v obci Dobřejovice,
vybudování hřbitova a další aktivity narážejí na vlastnictví pozemků v obci. Obec nevlastní
vhodné pozemky pro tyto záměry, soukromé pozemky v obci na tyto záměry nejsou
dostatečně velké a také jsou nevhodně umístěné. Hlavní podíl vhodných pozemků je
historicky církevní, chráněný blokačním paragrafem. Místostarosta navrhuje zahájit
jednání s Pražským arcibiskupstvím ohledně možnosti využití pozemků pro potřeby obce.
Regulátor tlaku vody
Cenová nabídka v rámci investičních akcí ve prospěch stávající vodovodní sítě v obci pro
rok 2010 bylo schváleno osazení regulátoru tlaku vody nad obcí. Důvodem je vysoký tlak
vody, který ovlivňuje nejen životnost spotřebičů v domácnostech, ale i poruchy na
vodovodních řadech. Na začátku letošního roku došlo ke třem takovým poruchám. Cena
za regulátor včetně montáže a projektových prací je 136.292,- Kč bez DPH.
Doplnění vybavení obecního úřadu
Do vybavení obecního úřadu od doby jeho postavení nebyly investovány prakticky žádné
prostředky. Protože narůstá potřeba úložných prostor a také postupně nábytek přenesený
z bývalého obecního úřadu dosluhuje, předložila starostka návrh na nákup 3ks kovových
skříní a židle k počítači pro vybavení místa PC. Cena vybavení bude max. do 35.000,- Kč
včetně DPH. Zastupitelstvo nákup odsouhlasilo.
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Kanalizace U Křížku
Na základě žádosti občanů v ulici U Křížku projednalo zastupitelstvo obce Dobřejovice
možnost změny projektu tlakové kanalizace na kanalizaci gravitační. Tato kanalizace je
možná realizovat pouze průchodem po pozemcích soukromých osob. Vlastníci nemovitostí
v ulici U Křížku nabídli, že uhradí náklady na nový projekt kanalizace a zajistí nové
stavební povolení, což pro ně bude výhodnější, než provozovat tlakovou kanalizaci. Také
zajistí souhlasy na věcné břemeno pro umístění řadu na cizích pozemcích. Vybrali si pro
zpracování projektu firmu Jindřich Kostka – KO & PRO, která zpracuje projekt
kanalizačního řadu včetně přípojek. Gravitační kanalizace také řeší odvodnění ulice, což
by tlaková kanalizace nemohla zajistit a bylo by nutné tento problém řešit následně.
Právní asistence pro obecní a městské úřady. V rámci podporované verze z prostředků
EU zastupitelstvo obce souhlasí s využitím služeb kanceláře po dobu zatím jednoho roku
za částku 5500,-Kč vč. DPH. Kancelář poskytuje stálý přístup ke komunikaci s advokátem
jak po telefonu, tak přes internet. Příslušné kanceláře do 48hodin vypracují, zkontrolují a
posoudí jakýkoliv materiál, součástí je daňové poradenství, program zákonů, systém
výkladů zákonů. Žádné jiné poplatky se neplatí.
Po otevření jižní části okruhu se obec dostala do sevření dálnic. Přestože většina okruhu
kolem Dobřejovic je vedena buď v zářezu, nebo je chráněna protihlukovými valy, došlo
k výraznému nárůstu hluku. Protihlukové stěny na mostě – objekt 212 most v Sulíně
nejsou namontované, přestože je obec ve vyjádření ke stavebnímu povolení požadovala.
Stavba je v prozatímním provozu do 30. 6. 2011. Již v současné době se obec obrátí na
ŘSD s požadavkem na instalaci protihlukových zábran na most v Sulíně v nejkratší možné
době.
V místní komunikaci K Lesíku a U Křížku (stará zástavba) je veřejné osvětlení ve
vzdálenosti, která nezajišťuje bezpečnost chůze občanů. Řešení je možné doplněním 2ks
osvětlených míst na stávajících sloupech na elektřinu, takže není nutné provádět žádné
výkopové práce a hradila by se pouze svítidla a jejich montáž. Provozovatel veřejného
osvětlení společnost ELTODO Týnec, ks. s. předložila cenovou nabídku ve výši 12.000,Kč včetně DPH. Taro nabídka byla zastupitelstvem obce akceptována a lampy budou
instalovány.
Vánoční osvětlení pro rok 2010/2011 v obci bude ve stejném rozsahu jako předchozí rok.
Celková cena za montáž, demontáž a opravu již použitých dekorů je 5.640,- Kč včetně
DPH.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2010
TEXTOVÁ ČÁST
- Základní identifikační údaje:
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Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace – Mateřská škola Korálek
Dobřejovice, IČ 70996971.
Obec je zřizovatelem organizační složky obce:
 Obecní knihovny v Dobřejovicích, Na Návsi 3, Dobřejovice, ev. č.
0271/2002.
 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dobřejovice, kategorie JPO V
Obec Dobřejovice se 1. 3. 2007 stala plátcem DPH a to z důvodu pořízení
vodohospodářského díla v obci.
V roce 2010 nebyla uzavřena žádná nová Smlouva o zřízení věcného břemene,
kdy je obec Dobřejovice „povinným“. Došlo k zápisu do Katastru nemovitostí
Smlouvy na věcné břemeno z roku 2009 se společností ING Third Real Estate
Development, s.r.o. u pozemku parc. č. 542/1 a vyúčtování věcného břemene ve
výši 1000,- Kč. Uvedené VB bylo převedeno na Obec Jesenice.
V rámci připravované výstavby vodovodu a kanalizace byla uzavřena Smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kde je obec Dobřejovice
„budoucí povinný“ s PPD, a.s. na pozemku v ulici U Křížku.
Obec neručila majetkem za závazky třetích osob.
Majetek obce není zatížen zástavním právem.
Zveřejňované údaje z finančních a účetních výkazů.
A) plnění rozpočtu
 přílohou s podrobným rozpisem – uváděn je jak schválený rozpočet,
tak i rozpočet po rozpočtových změnách,
 vyúčtování dotací
 vyúčtování příspěvků
b) základní údaje ROZVAHY:
 majetek
 pohledávky
 závazky
c) Výkaz zisků a ztrát
3. Přezkoumání hospodaření za rok 2010.
Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2010 bylo provedeno Odborem kontroly
-2Krajského úřadu Středočeského kraje dne 9. 11.2010. Byly zjištěny následující
chyby a nedostatky – porušeny dále uvedené předpisy:
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Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 18 odst. 1
písm. c) neboť: Příloha účetní závěrky ke dni 1. 1.2010 neobsahovala informace
o výši splatných závazků veřejného zdravotní pojištění a sociálního pojištění.
Příloha k 30. 9.2010 obsahovala informace o výši splatných závazků veřejného
zdravotního pojištění a sociálního pojištění, avšak v chybném řádku a to
sociálního pojištění.
ad 2a) PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2010
PO ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v Kč – schválený rozpočet v tis. Kč, rozp. změny a skutečnost
v Kč
Rozpočet
Název položky
schv. po změnách Skutečnost % ke
změně
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
1,000 1,210.285,00
1,210.285,42 100,00
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
350
258.645,00
258.645,71
100,00
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů
70
106.631,00
106.631,15
100,00
Daň z příjmu práv. Osob
1,000 1,231.174,00 1,231.171,64
100,00
Daň z příjmu práv. osob za obce
1,000 1,585.400,00 1,585.400,00
100,00
Daň z přidané hodnoty
2,000 2,596.231,00 2,596.231,96
100,00
Odvody za odnětí půdy ZPF
800.985,00
800.985,00
100,00
Poplatek ze psů
29
27.842,00
27.842,00
100,00
Poplatek za užívání veř. Prostranství
10
14.350,00
14.350,00
100,00
Poplatek z ubyt.kapacity
10
7.324,00
7.324,00
100,00
Poplatek za provozovaný VHP
40
40.000,00
40.000,00
100,00
Odvod z výnosu z provozování loterii
15
10.825,00
10.825,00
100,00
Správní poplatky
40
82.140,00
82.140,00
100,00
Daň z nemovitosti
900
1,067.545,00 1,067.545,25
100,00
Neinvestiční přij.dotace ze SR
53,6
213.900,00
213.900,00
100,00 Neinvestiční přijaté dotace VOLBY
0
26.889,00
26.889,60 100,00
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Dotace o jiných obcí na MŠ
0
47.520,00
47.520,72
100,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daně a poplatky celkem
6,517,6 9,327.686,00 9,327.687,45
100,00
Příjmy z pronájmu– vodovod
100,00
Příjmy z poskytování služeb-kanalizace
100,00
Příjmy z pronájmu ost. nem. - ČOV
100,00
Přijaté přísp. na pořízení dlouh.majetku
0
Celkem
100,00

250

250.000,00

250.000,00

200

1,642.800,00

1,642.800,00

350

350.000,00

350.000,00

200
1,000

Příjmy z poplatků za půjčování knih
100,00
Příjmy z pronáj.ostat. nemov.- obchod, VO
120,3
100,08
Příjmy z úhrad za popelnice
včetně ECO-KOMu za třídění
450
100,00
Příjmy z poskyt služeb a výrob.
10.003,60 100,01
Příjmy z prodeje zboží a majetku
5.517,00
5.517,66 100,00
Příjmy z pronájmu pozemků
6
100,00
Přijaté neinvestiční dary
100,00
-3Ostatní příjmy z vl.činnosti - VB
5
100,00
Přijaté sankční platby od jiných osob
100,00
Příjmy z úroků z účtů
50
100,00
Příjmy z prodeje plynovodu
140
0
Celkem
773,8
100,01

Příjmy celkem

0

0

2,442.800,00

2,442.800,00

270,00

270,00

120.249,00

120.349,99

530.736,00
2

530.736,44
10.003,00
0,5

15.150,00

15.150,00

5.300,00

5.300,00

1.000,00

1.000,00

24.000,00

24.000,00

342.607,00

342.607,45

0

0

1,054.832,00 1,054.935,14

8,291,4 12,625.318,00 12,625.422,89

100,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

v Kč – schválený rozpočet v tis. Kč, rozp.
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změny
Rozpočet

Název položky
RZ
Silnice a místní komunikace:
Nákup ostat.služeb
100,00
Nákup pozemku komunikace
100,00
Opravy a udržování komunikací
0
Pohonné hmoty a maziva-sněh.fréza
100,00
Opravy a udržování sněh.frézy
100,00
Nákup materiálu na opravy zastávek
100,00
Výdaje na doprav.obslužnost
100,00
Celkem
100,00
Pojištění ČOV
100,00
Nákup ostatních služeb
100,00
Opravy a udržování ČOV+vodovodu
100,00
Výstavba nových řadů V+K-PD
100,00
Splátka ČOV
100,00
Výstavba plynovodu
0
Celkem
100,00
Přístavba Mateřské školy – stavba
100,00
Přístavba MŠ – vybavení
99,89
Neinvest. příspěvek na provoz MŠ
100,00
Celkem
99,99
Neinv. náklady na zákl. Školy
100,00
Knihovna

schv.

rozp.zm.

50

215.085,00

215.085,00

12.980,00

12.980,-

288
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0

skutečnost

0

4.092,00

4.092,00

3.255,00

3.255,00

1.282,00

1.282,00

130

116.361,00

116.360,49

478

353.055,00

353.054,49

9,4

9.400,00

9.400,00

0

7.001,00

7.000,96

150

501.075,00

501.074,94

15,400

404.724,00

404.724,00

1,000

1,117.397,00

1,117.397,00

470

0

17,029,4 2,039.597,00

0
2,039.596,90

0

5,566.556,00

5,566.556,00

0

340.000,00

339.615,00

350

491.519,72

491.519,72

350

6,398.075,72

6,397.690,72

350

455.802,00

455.802,00

26

25.800,00

25.792,00

10

%k

99,97
Dobřejovický zpravodaj
100,00
Ostatní záležitosti kultury-kronika
100,00
setkání seniorů
100,00
FK DOBŘEJOVICE
100,00
Údržba dět.hřiště
96,71
Příspěvky obč.sdružením
100,00
Celkem
99,46

3.800,00

3.800,00

4.788,00

4.788,00

17

13.428,00

13.428,00

85

85.000,00

85.000,00

27.300,00

26.402,00

8.000,00

8.000,00

168.116,00

167.210,00

400

434.568,00

434.568,00

250

92.400,00

92.400,00

16

14.300,00

14.300,00

760

706.169,00

706.168,19

776

720.469,00

720.468,19

413,5

340.400,00

336.685,00

Příspěvky občanům celkem
98,00

50

50.000,00

49.000,00

Civilní a požární ochrana obyv.
99,75

4,8

4.800,00

4.788,00

Náklady a výdaje na činnost zastupit.
99,86

863

936.500,00

935.175,00

50

25.304,00

25.224,16

1,002,4

1,635.400,00

0

12.308,00

4,7

1,3
5
139

Veřejné osvětlení celkem
100,00
-4Územní plánování celkem
100,00
Sběr a svoz nebezpeč. odpadů
100,00
Sběr a svoz kom. odpadů
100,00
Celkem
100,00
Péče o vzhled obce a veř.zeleň celkem
98,91

Platby daní a poplatku - DPH
100,00
Platby daní a poplatků SR
99,94
Náklady na volby do Parlamentu ČR
100,00

11

1,634.466,00
12.308,00

Náklady na volby do ZO
100,00

0

11.831,60

11.831,60

Činnost místní správy
99,31

553

885.169,00

879.095,20

Úroky placené za ČOV
100,00
Bankovní poplatky
99,55

200

130.789,00

130.789,00

9

8.000,00

7.964,00

Čerpání rozpočtu celkem :
99,90

22,969

14,705.334,32

14,690.865,86

Rozdíl
mezi příjmy a výdaji ve výši 2,065.442,97 Kč byl čerpán z rezerv předchozích let,
kde se soustřeďují prostředky na stavbu vodovodu a kanalizace v obci.
Proti schválenému rozpočtu došlo k výraznějším rozdílům v příjmové části v položce příjmu u
odvodu za odnětí půdy ze ZPF ve výši 800.895,- Kč a přesunu příjmové položky od
společnosti Dobřejovice Invest s.r.o. ve výši 1,642.800,00 Kč z roku 2009.
Příjem z daní nebyl oproti plánovanému rozpočtu nižší, kdy důvodem nižšího rozpočtu byla
opatrnost při jeho sestavování. Trvale nízký a vykazující trvalý pokles je příjem z daní osob
samostatně výdělečně činných.
Proti schválenému rozpočtu došlo k významnému rozdílu ve výdajové části v oblasti pořízení
přístavby Mateřské školy o jednu třídu na celkovou kapacitu 52 dětí, kdy náklady byly vyšší o
6,047.690,- Kč
Na druhé straně se nepodařilo realizovat plánovanou výstavbu vodovodu, kanalizace a
plynovodu.

Vyúčtování přijatých dotací a darů za rok 2010:
Dotace nepodléhající vyúčtování na chod OÚ a MŠ
Dotace z KÚ na volby
Příspěvek od obcí za děti v MŠ
Finanční dary přijaté

213.900,- Kč
26.889,- Kč
47.520,72 Kč
5.300,- Kč

Příspěvky placené v roce 2010:
Příspěvek na dopravní obslužnost
Kč
Příspěvky na děti navštěvující ZŠ v jiných obcí
Kč
Příspěvek na provoz Mateřské školy
Kč
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116.360,49
455.802,491.519,72

Příspěvek TJ Dobřejovice
Kč
Příspěvek o. s. Květ a Dobřejovický čtyřlístek
Kč
ad 2b) Údaje z rozvahy: v Kč
text
stav k 1. 1. 2010
majetek obce
61,622.158,13
Zboží na skladě
11.778,64
pohledávky
92.110,00
běžný účet
20,121.376,33
krátkodobé závazky
160.966,98
dlouhodobé závazky
4,117.397,00
(nákup vodohospodářského díla v r. 2007)

85.000,8.000,-

stav k 31. 12. 2010
65,036.123,92
11.654,67
240.415,70
18,055.933,36
272.995,87
3,000.000,00

ad 2c) Výkaz zisků a ztrát
Provozní náklady:
5,980.172,80 Kč
Výnosy:
12,464.267,39 Kč
Výsledek hospodaření - zisk
6,219.234,59 Kč
Obec v roce 2010 neodpisovala majetek a v nákladech nejsou investiční náklady,
tj. přístavba mateřské školy, pořízení světel veřejného osvětlení, část
vodohospodářského majetku. Tyto náklady v součtu činily 7,114.184,60 Kč bez
odpisů.

* Životní prostředí.
V jarním období opět tradičně proběhnou akce na úklid obce, sběr nebezpečného a
kusového odpadu a to v následujících termínech:
Úklid obce bude pořádán pod hlavičkou o.s. Vodník Dobřejovice a Mysliveckého sdružení
Dobřejovice dne 10. 4. 2010. Sraz bude u obecního úřadu v 8.30hod. Mobilní sběr
nebezpečného odpadu proběhne dne 17. 4. 2010 v 8.00hod. u hřiště.
Mobilní sběr kusového odpadu proběhne dne 24. 4. 2010 od 8.00 – 12.00hod. Informace o
termínech akcí budou zveřejněny na webových stránkách obce, vývěsce OÚ a budou
předány do schránek občanů.
Mezi obcí Dobřejovice a společností Aquastor, s.r.o., Ruzyňská 582/61, 162 00 Praha 6
byla uzavřena Smlouva o výpůjčce, kdy uvedená společnost v rámci ekologickocharitativního programu zapůjčí obci Dobřejovice kontejner na textilie. Obec Dobřejovice
na kontejner poskytne bezplatně pozemek o výměře 2m2 na parkovišti u Obecního úřadu.
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Stromy v lesíku
V týdnu od 6. dubna 2010 provede lesní hospodář označení stromů v lesíku, které bude
potřeba odstranit. Obecní úřad provede následně soupis uvedených stromů a vyzve
občany, kteří budou mít zájem o stromy, aby se o ně přihlásili. v případě většího počtu
zájemců se bude losovat. Stromy suché bude možno odstraňovat v průběhu celého roku,
stromy jinak poškozené podle situace. Některé bude možno porazit až po 1.11. Stromy
budou očíslovány a zájemci je na vlastní náklady porazí a uklidí větve. Za každý strom
bude vysazen v lesíku nebo kolem rybníka Skalník nový stromek vhodného typu.
Výpustní objekt rybníka Skalník
Dne 19. 4. 2010 proběhlo místní šetření ve věci nového výpustného objektu rybníka
Skalník. Bylo dohodnuto:
- termín zahájení stavebních prací únor 2011
- provozovatel (Vodník Dobřejovice o. s.) rybníka bude do října 2010 užívat
rybník a po výlovu ryb ho již nebude napouštět
- zhotovitel bude firma Geosan Group
- zhotovitel projedná s obcí Dobřejovice odstranění stávající zeleně nezbytně
nutné k provedení díla a příjezdovou komunikaci pro zahájení stavebních
prací
- přebírající orgán bude ZVHS, vlastník vodního díla, se kterým bude zhotovitel
projednávat stavební práce v rámci koordinace dalších prací na hrázi rybníka
Řešení výpustního objektu se nepodařilo najít. ZVHS bude zrušena a rybník přebírá jako
správce Povodí Vltavy.
Plocha v parku za poštou
Zahradnická firma upravila propadlé a neupravené části v parku za poštou. Do části
pozemku, který navazuje, na zámkovou dlažbu stále zajíždějí a otáčejí se automobily a tak
upravenou část opětovně ničí. Tento prostor bude osázen kameny v místech vjíždění
automobilů do trávníku.
V souvislosti s výstavbou Pražského okruhu starostka vyslovila společnosti NaturaServis
s.r.o. zabývající se ochranou fauny a flory souhlas s realizací opatření, která povedou
k posílení ochrany přírody na pozemku obce Dobřejovice v blízkosti Pražského okruhu.
Obec nebude poskytovat žádnou finanční spoluúčast a ani nedojde ke změně majetkových
práv. Finanční prostředky na realizaci poskytuje ŘSD jako investor Pražského okruhu.
V kaštanové aleji ve směru na Průhonice je řada stromů ve špatném zdravotním stavu.
Některé jsou přímo nebezpečné pro okolí. Podle zákona 13/1997 Sb., zákon o pozemních
komunikacích, a výkladu k tomuto zákonu, péče o silniční vegetaci podle komunikací v
obci přísluší obci, bez ohledu na vlastnictví pozemku. „Dobrý stav je v zájmu obce“.
V tomto případě zastupitelstvo souhlasí s pokácením kaštanů, které jsou ve špatném
zdravotním stavu a které ohrožují procházející osoby i projíždějící vozidla. Vykácené
stromy budou nahrazeny vhodnějšími stromy namísto kaštanů, které likviduje klíněnka.
14

Kácení bude organizováno jednotně při uzavření komunikace, aby nedošlo k nehodám a
to od prosince 2010 po uvolnění průjezdu na Čestlice.
Koncem prosince 2010 se na louce pod silnicí na Čestlice se objevil bílý FAVORIT. Na
žádost obce Dobřejovice, předalo Obvodní oddělení policie Čestlice informaci o vlastníkovi
vozidla s tím, že byl policií vyzván k odstranění vozidla a zároveň obec byla vyzvána ke
sdělení, zda z vozidla neunikají provozní kapaliny. Vozidlo se nachází na soukromém
pozemku ve vlastnictví občanů z Dobřejovic a v současné době jde prakticky o vrak. Při
kontrole vozidla bylo zjištěno, že z vozidla provozní kapaliny neunikají a toto bylo OO PČR
Čestlice sděleno. V současné době je již vozidlo odstraněno.

*Činnost politických stran, spolků, kulturní dění v obci
13. února 2010 se konal již tradiční masopustní průvod obcí. Z důvodu podpory lidových
zvyků obecní úřad poskytl příspěvek na zapůjčení masek. Tak jako každý rok tak i letos
byl sraz účastníků masopustního průvodu v kabinách FK Dobřejovice a to v 11:30 hodin.
Před 13 hodinou vyrazil průvod za doprovodu hudby pana Ladislava Bezoušky a jeho
kolegů, které vezl na voze Libor Vítek do ulic naší obce. Velká účast rozmanitých masek a
i veliká účast občanů doprovázejících průvod nás potěšila. Kupodivu i někteří novousedlíci
přijali tuto naši tradici za svou a šli v průvodu ať už za masky či jen tak na podívanou, nebo
na nás čekali u svých domečků a připravili pro nás nějaké to občerstvení. Někteří unaveni,
jiní bujaře rozveseleni jsme obešli celou obec a průvod ukončili v restauraci Na hřišti, kde
na posilněnou pan Sačko připravil všem účastníkům průvodu večeři. Po večeři, když byli
všichni opět plni sil za hudby pana Bezoušky, pokračovala zábava zpěvem a tance do
brzkých ranních hodin. Myslím si, že i letošní Masopust se vydařil a věřím, že příští rok
budeme ještě v hojnějším počtu.
V sobotu 27. 3. 2010 pořádalo, občanské sdružení Čtyřlístek VELIKONOČNÍ DÍLNIČKU.
Dopoledne se nám proměnila zasedací místnost na místním obecním úřadě na
velikonoční pracoviště. Děti zdobily kraslice ubrouskovou technikou, dále si vyzkoušely
namalovat sádrové odlitky z vajec s jarním motivem sněženek, narcisů a motýlků, které se
povedly všem krásně barevně namalovat. Malovaly a stříhaly si zápichy do květináčů a
své výrobky si pak odnesly domů v košíčku, nebo na věnečku z břečťanu. Některé děti si
vyzkoušely nazdobit i jarní věneček na dveře a ten kdo se do toho pustil, tak se mu moc
dařilo. Děti si akci moc užívaly a snažily se, aby se to jejich vejce proměnilo, v tu
nejkrásnější
VELIKONOČNÍ
KRASLICI.
Odpoledne jsme pak výrobky prodávali na výstavce a děkujeme všem, kteří nás podpořili
jejich koupí. Celé dopoledne se zdařilo a příští rok si dílničku určitě zopakujeme….
V sobotu 5. června 2010 se konal již 2. ročník Dětského dne v Dobřejovicích, který
organizovalo občanské sdružení Dobřejovický ČTYŘLÍSTEK. Je dobře, že se tradice oslav
dětských dnů v Dobřejovicích, po několikaleté pauze, opět obnovila. Vždyť dětí je obci
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opravdu
hodně.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice děkuje všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci
oslav. Program:13:00 Zahájení soutěže o čtyřlístky 13:30 Malování na obličej 14:00
Rytířské vystoupení "Páni z Kolína" 14:45 Otevření Tomboly a začátek nakupování za
nasbírané
ČTYŘLÍSTKY
15:30 Soutěž pro rodiče a děti - Kdo sní první koláček? 16:00 Vyhlášení nejhezčích
obrázků
17:00 Ukončení soutěží. Protože dospělým, kteří na dětský karneval doprovázeli ratolesti,
bylo líto ukončit zábavu tak brzo, sešli se znovu ve večerních hodinách. A to od 19:30 kdy
jsme pokračovali tanečky a zábavou pro dospělejší.
Letošní rok pořádalo o. s. Dobřejovický čtyřlístek procházku pohádkovým lesíkem 28. 8.
2010 s dvojicemi z večerníčků. Věříme, že se všem dětem, které prošly naším lesíkem
procházka moc líbila. Na začátku procházky čekaly na děti včelky, které jim daly kartičku,
bonbonky a překvapení, které si děti vybraly z kouzelné krabice. Pak je přivítala červená
Karkulka, která dětem nabídla koláčky s meruňkami, borůvkami nebo koblihu s nugátem,
které nám věnovala místní pekárna pana Šindeláře. O kousek dál děti nečekaně polekal
hejkal a následoval pat a mat, kde si děti zkusily zatlouci hřebík. Dále čekala maková
panenka s motýlem Emanuelem, kde děti pomáhaly naplnit makové panence makovici,
Shrek s princeznou Fionou, následoval Křemílek s Vochomůrkou u své pařezové
chaloupky. Nechyběl ani bob a bobek, kde děti házely do klobouku kouzelníka Pokustóna
a už se přiblížilo i peklo, kde čerti hráli pekelné kuželky a děti musely shodit alespoň 3
kuželky, jinak si je tam čerti chtěli nechat. O kousek dál čekali vodníci, kde jim děti
pomáhaly nachytat rybičky, a poslední zastávka byla u loupežníků, kteří ztratili penízky z
kouzelné truhly a tak je děti pomáhaly hledat v trávě. A konec naší pohádky byl v místní
restauraci v Inemě, kde na děti čekal buřtík a také zmrzlinka. Moc děkujeme sponzorům a
všem, kteří na naše akce chodíte a tím nás podporujete.
Čtyřlístek Dobřejovice o. s. pořádal v sobotu 2. 10. 2010 od 13 hod. Burzu dětského
oblečení a sportovních potřeb v MŠ Korálek Dobřejovice. Příjem věcí k prodeji v pátek 1.
10. 2010 do 16:30 do 19:00 hodin. Výdej neprodaných věcí a výplata za prodané věci 3.
10. 2010 do 13:00 do 15:00 hodin. Přineste s sebou přehledný seznam věcí, popište
stručně oblečení, uveďte cenu.
Každou věc na místě očíslujeme a připevníme lístek s cenou. Zvažte ocenění oblečení levnější jde na dračku! Manipulační poplatek budeme vybírat pouze z každé prodané věci,
a to
takto: hodnota prodané věci do 10 Kč - poplatek činí 1 Kč, hodnota prodané věci 11 - 20
Kč - poplatek činí 2 Kč, hodnota prodané věci 21 - 50 Kč - poplatek činí 5 Kč, hodnota
prodané věci
51 – 100 Kč – poplatek činí 10Kč atd.
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V sobotu 9. 10. 2010 se konal druhý ročník DRAKIÁDY v Dobřejovicích a to opět na poli U
Křížku. Ačkoli letos pole na drakiádu bylo již zoráno, od rána svítilo sluníčko a větřík vůbec
nefoukal, přesto to naše příznivce neodradilo a ve 13 hodin se začali scházet a že se nás
sešlo. Hned na okraji pole děti dostali bonbónek a foukadlo, které nám věnovala firma
Beneš a Lát – výrobce tradičních českých stavebnic a velký dík patří i pro manžele Látovi.
Vítr se nám pěkně rozfoukal, sluníčko nás krásně hřálo a draci se vznesli k obloze úplně
všem. Draci byli rozmanití a krásní, někteří doma vyrobení, což se cení nejvíce. A vítězové
byli nakonec úplně všichni, protože vítězstvím bylo, že se draci vznesli do oblak a byla na
ně krásná podívaná.
V sobotu 13. 11. 2010 se konal druhý pokus lampionového průvodu. Ten první se měl
konat 6. 11. 2010 jelikož celý den pršelo a ani v odpoledních hodinách nám počasí
nedovolilo průvod uskutečnit, byla akce přesunuta na následující sobotu. Tento den nám
už počasí přálo více a nebojácné děti a jejich doprovod se sešli v 17:30 hodin před
obecním úřadem a v hojném počtu jsme se všichni vydali na cestu, kde na samém konci
čekalo na děti malé překvapení.

Uplynul rok a Čtyřlístek uspořádal v sobotu 27. 11. 2010 jako loňský rok dílničku, tentokrát
v MŠ Korálek. Dětí a maminek se sešlo dost a tak jsme s úsměvem a radostně začali
vyrábět vánoční dekorace, které jsme následný den prodávali na adventním mini trhu.
V neděli 28. 11. 2010 k nám byla štědrá i paní „Zima“ a nadělila nám malou sněhovou
nadílku, což dostatečně přikrášlilo a navodilo tu správnou atmosféru na 2. ročník
rozsvícení stromku, který si děti samy ozdobily, a tím jsme navázali na novou tradici,
kterou loni sdružení Čtyřlístek započali a věříme, že se stane tradicí dlouholetou. Místní
spoluobčané nás podpořili koupí věnce nebo svícnu. Ochutnali vánoční punč, svařené
vínko a zakousli se do koláčků a vánočky. Děti si napsali dopis Ježíškovi, pouštěly si
ořechové lodičky s hořícími svíčkami a očka se jim rozzářila, když si mohly zapálit
prskavku. A společně jsme všichni přivítali Vánoční čas.
Tak jako v loňském roce i letos občanské sdružení Vodník Dobřejovice zajistilo prodej
vánočních kaprů a to na parkovišti před restaurací Na hřišti. Prodej byl zahájen 22. 12.
2010.
Volby do Poslanecké sněmovny ČR v Dobřejovicích.
Výsledky hlasování pro politické strany v obci Dobřejovice pro volby do Poslanecké
sněmovny ČR konané ve dnech 28. a 29. 5. 2010
Poř. č. strany
Název
počet hlasů
%
2
Liberálové. CZ
1
4
Věci veřejné
51
6
Komunistická strana Čech a Moravy
26
17

9
13
15
17
18
20
21
23
25
26

Česká strana sociálně demokratická
Strana práv občanů ZEMANOVCI
TOP 09
Křesťanská a demokratická unie –
Československá strana lidová
Volte Pravý blok
Strana zelených
Suverenita – blok Jany Bobošíkové,
strana zdravého rozumu
Česká pirátská strana
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

52
10
107
4
2
7
16
5
4
118

403
Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet platných hlasů

593
405 68,3%
403

*Školství a kultura, tělovýchova
Město Říčany nabídlo obci Dobřejovice dohodu o vytvoření školského obvodu. Hlavním
důvodem nabídky na vytvoření spádového školského obvodu bylo zajištění dětí pro novou
základní školu v Říčanech. Při jednání se zástupci MěÚ Říčany jim bylo sděleno, že obec
Dobřejovice historicky patří spádově do Čestlic a Průhonic. Dohoda nebyla uzavřena
z důvodu problematického dopravního spojení.
V návaznosti na uzavření Dohody o vytvoření společného školského obvodu Obec
Dobřejovice a Města Říčany je Obec Dobřejovice povinna vydat Obecně závaznou
vyhlášku o stanovení školských obvodů. Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje vydání
Obecně závazné vyhlášku č.1/2010, kterou se stanoví obec Dobřejovice částí společného
školského obvodu Základní školy Říčany, Bezručova 94, I. základní školy Říčany,
Masarykovo nám. 71 a Základní školy u Říčanského lesa, Školní 2400/4, Říčany. OZV
č.1/2010 je vydána na základě ustanovení §178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a v souladu § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecních zařízení), ve znění pozdějších předpisů.
Ředitelka Mateřské školy Korálek Dobřejovice předložila žádost o výjimku z počtu dětí na
školní rok 2009/2010 dle zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) z 24 na 28 dětí ve třídě.
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V souladu s usnesením č. 2010/52/02/11 byla zaslána žádost na Krajský úřad
Středočeského kraje, Odbor školství a sportu o povolení mimořádného termínu ke změně
zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a to k 30. 9. 2010. Přístavba bude realizována
nízkoenergetickou budovou, která umožní její realizaci během 3-4 měsíců. Projektová
dokumentace M3 je v současné době upravována s ohledem na uvedený záměr
projektantem, který zpracoval původní PD. Byla vyhlášena veřejná zakázka na výběr
dodavatele stavby. Vybraným zájemcům bude zaslána výzva k podání nabídky po 1. 4.
2010. Informace o záměru obce na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu byla
zveřejněna 22 dní. Přihlásilo se celkem 9 zájemců. Z nich vybralo zastupitelstvo 6
zájemců, které obec osloví s výzvou podání nabídky. Vybraným zájemcům bude
poskytnuta dokumentace za zálohu 5.000,- Kč.
Žádost o výjimku z počtu dětí v MŠ Dobřejovice
Ředitelka Mateřské školy Korálek Dobřejovice žádá pro rok 2010/2011 o výjimku z počtu
přijatých dětí z 24 na 28. Zastupitelstvo výjimku schvaluje.
Ve dnech 2. a 3. března proběhla v MŠ Dobřejovice inspekce Středočeského inspektorátu
České školní inspekce s kladným hodnocením jak realizace předškolního vzdělávání, tak
personálního i materiálního zajištění. Zastupitelstvo bere zprávu inspektorátu na vědomí a
vyslovuje poděkování celému personálu MŠ Korálek Dobřejovice za jejich trvale dobrou
práci s dětmi a za vytvoření kvalitního prostředí.
Dne 30. 12. 2010 proběhla ve Fotbalovém klubu Dobřejovice kontrola čerpání dotace obce
za rok 2010. Obec poskytla FK dotaci ve výši 85 tis. Kč. Podle předložených dokladů byla
dotace čerpána v souladu s podmínkami v darovací smlouvě. Doklady byly označeny
razítkem obecního úřadu a poznámkou, že náklady jsou hrazeny z dotace obce
Dobřejovice.

*Sociální a zdravotní záležitosti
Každoročně obec Dobřejovice poskytuje občanům starším 70 let příspěvek – finanční
dárek k Vánocům ve výši 1.000,-Kč. Kulturní komise připravila seznam s tím, že všichni
občané na seznamu jsou v obci Dobřejovice hlášeni déle než rok, čímž splňují podmínku
nároku na poskytnutí tohoto dárku.

*Počasí v průběhu roku
Rok 2010 byl srážkově nadprůměrný – za 12 měsíců se suma průměrných srážek v
jednotlivých měsících pohybovala na 859 mm, což je 127% dlouhodobého srážkového
normálu (1961-1990). Teplotně byl rok 2010 s průměrnou roční teplotou vzduchu 7,2 °C
skoro teplotně průměrný v porovnání s dlouhodobým teplotním normálem 7,5 °C.. Počet
tropických dnů v Praze:13. Nejvyšší naměřená teplota 37°C (Řež u Prahy 12.7.). Nejvyšší
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srážkové úhrny za 24hodin: 166mm (Hejnice 7.8.). Nejvyšší srážkové úhrny za 48hodin:
288mm (Mníšek 6.-8.8.)
Leden:
Nejteplejší den 1.1. +6,8°C. České Budějovice. V 1. i 2. dekádě se teploty držely kolem -4
°C, padal sníh nebo bylo zataženo. Výška sněhové pokrývky v Praze 32 cm 11. ledna.
Nejchladnější den 27. 1. – 23,8°C. Velké Meziříčí. Ve 3. dekádě se postupně ochlazovalo
až k -9°C přes den, aby se na konci měsíce skokově oteplilo a teploty vystoupaly k nule. V
lednu však nebylo výjimkou ani 35 centimetrů sněhu za 24 hodin.
Únor:
První polovinu února, se teploty držely pod nulou, sněžilo a bylo převážně zataženo či
oblačno. Nejteplejší den 13.2. +13,0°C. Klatovy. Od poloviny měsíce teploty stouply až nad
nulu a objevil se občasný déšť. Nejchladnější den 28. 2. – 17,9°C. Olomouc
Březen:
V 1. dekádě začaly teploty postupně klesat a bylo střídavě polojasno nebo přeháňky a to
jak dešťové tak i sněhové. Nejchladnější den 7. 3. – 15,6°C Klatovy. Od poloviny měsíce
se začalo výrazně oteplovat, kromě občasného deště bylo převážně polojasno nebo skoro
jasno a přes den teploty i kolem 18 °C. Nejteplejší den 26.3. +23,1°C. Klatovy. V
posledních dnech měsíce se objevily deštivé přeháňky a mírné ochlazení.
Duben:
Zima byla loni tuhá, ještě v první polovině dubna na horách napadlo za den i čtvrt metru
sněhu. Začátek jara pak poznamenal popel v ovzduší z islandské sopky Eyjafjallajökul,
který uzavřel vzdušný prostor nad Českem od 16. do 20. dubna. Nejchladnější den 22. 4. –
6,0°C. Lysá hora. Denní teploty se celý měsíc pohybovaly kolem 12 - 16 °C. Střídaly se
jasné dny s polojasnými a dešťovými přeháňkami. V posledních dnech měsíce oteplení s
teplotami i nad 20°C. Nejteplejší den 30.4. +27,0°C Doksany.
Květen:
V květnu nebyl téměř žádný den s jasnou oblohou. Oblačnost střídaly přeháňky či občasný
déšť, místy se objevovaly i bouřky. První povodně přišly v polovině května na
severovýchodě Česka, týden nato zasáhly intenzivní bouřky a přívalové lijáky kromě
severní Moravy i východ Čech. Celkově napršelo 169 procent dlouhodobého srážkového
úhrnu. Nejchladnější den 17. 5. – 1,6°C. Lysá hora. Mezi 22. a 24. květnem se teploty
propadly o 15 °C. Pak přišly deště a teploty byly kolem 22 °C. Poslední dekáda byla
nejteplejší denní teploty kolem 17-19 °C. Nejteplejší den 24.5. +24,8°C. České Budějovice.
Červen:
Začátek června se opět rozvodnily řeky v povodí Bečvy a Moravy, přívalová povodeň
zasáhla také Kamenici v severních Čechách. Celkem měly záplavy z května a června tři
oběti. První dny měsíce byly spíše chladnější denní teploty do 12 °C. Nejteplejší den 10.6.
+ 33,3°C. Praha - Karlov. Od poloviny prvního týdne přišlo prudké oteplení a zbytek
měsíce bylo převážně jasno či polojasno, jen zřídka občasný déšť či bouřky. Nejchladnější
den 20.6. +3,0°C. Liberec a 23.6. +3,0°C. Lysá hora.
Červenec:
Začátek měsíce bylo teplé letní počasí s jasnou oblohou - přes den nad 30 °C. Občas se
objevily bouřky či přeháňky, ale jinak bylo až do půlky měsíce letní počasí. Nejteplejší den
16.7. + 36,7°C. Doksany. Největší kladnou teplotní odchylku dosáhl červenec +3,1 °C s
průměrnou teplotou 20 °C. Nejteplejší den (průměrná teplota) v Praze: 22. července
(průměrná denní teplota na Libuši 26 °C). První potvrzené tornádo letošního roku bylo 23.
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7. na Rakovnicku. Od půlky měsíce se objevily oblačné dny a občasný déšť. Většinou bylo
velmi teplé počasí. Nejchladnější den 25.7. +6,0 Churáňov. Červenec byl srážkově
nadprůměrný. Prázdniny byly ve znamení extrémů, červenec byl mimořádně horký a až
polovinu měsíce stoupaly denní teploty nad 30 stupňů Celsia.
Srpen:
V srpnu přišla nejničivější povodeň roku. V prvním srpnovém týdnu při ní na severu Čech
zahynulo pět lidí. Týden nato, 15. srpna, zasáhla střední Čechy včetně Prahy velmi silná
bouřka s kroupami velikosti golfových míčků. Průměrná měsíční teplota v srpnu byla
+18,7°C, což je 1,0°C nad dlouhodobým normálem. Teploty v 11 dnech přesáhly 25,0 °C,
jednalo se o letní dny (2. 8., 5. 8., 10. - 15. 8., 21. - 23. 8.) Nejteplejší den 22.8. +32,1°C
Praha - Karlov. Měsíční úhrn srážek za srpen činil 95,6 mm, tj. 109,9 % dlouhodobého
normálu pro tento měsíc. "Srpen se stal zajímavým i výskytem dvou potvrzených tornád,"
Tornáda (13.8. Mladoboleslavsko, 24.8. Olešnice). Kromě pár skoro jasných dní v polovině
měsíce byl celý měsíc ve znamení dešťových přeháněk, občasného deště a bouřek. Bylo
zaznamenáno 6 bouřek. Nejchladnější den 30.8. +2,7°C. Churáňov a 31.8. +2,7°C. Lysá
hora
Září:
Září bylo teplotně podprůměrné a stále dosti dešťových přeháněk či občasného deště.
Denní teploty většinou 16 - 18 °C. Průměrná měsíční teplota v září byla +12,6°C, což je
1,2°C pod dlouhodobým normálem. V tomto měsíci byla překonána teplotní minima v
období od roku 1961, konkrétně dne 6. 9. teplota poklesla na +3,2 °C (dosud +4,1 °C v r.
1986) a dne 7. 9. na +2,2 °C (dosud + 4,3 °C v r. 1993). Nejteplejší den 19.9 +25,8°C.
Doksany. Měsíční úhrn srážek za září činil 85,3 mm, tj. 141,0 % dlouhodobého normálu
pro tento měsíc. Slabá mlha byla dne 13. 9. a silná mlha dne 14. 9., vždy v ranních
hodinách. Od 25. dne denní teploty klesly k 10 °C. Září přineslo poslední povodňovou vlnu,
na konci měsíce se zvedly hladiny řek ve středních a severních Čechách. Škody po
čtyřech povodních a krupobití vyčíslily pojišťovny na pět miliard korun. První sníh
zaznamenali meteorologové už 30. září v Krkonoších. Nejchladnější den 30. 9. – 1,8°C.
Lysá hora
Říjen:
Nejsušším měsícem byl říjen s průměrnými srážkovými úhrny 13 mm, což je 31%
dlouhodobého normálu. V 1. dekádě byly denní teploty kolem 12 - 15 °C, objevovaly se
časté mlhy. Nejteplejší den 7.10. +19,4°C. Hradec Králové. S podzimními mlhami a
oblačností přišel v říjnu i začátek smogové sezony, na Ostravsku byly překročeny limity
pro polétavý prach více než dvojnásobně. V druhé dekádě bylo spíše jasno či polojasno,
od druhé půlky měsíce na pár dní mírné ochlazení na denní teploty kolem 7 °C s
občasným deštěm. Přestože na horách už ležela koncem října souvislá sněhová pokrývka,
listopad přinesl velmi výrazné oteplení. Ještě v polovině
měsíce stoupaly teploty nad 20 stupňů Celsia, na řadě míst padly teplotní rekordy.
Průměrná teplota byla pět stupňů Celsia, což je 2,3 stupně nad dlouhodobým normálem.
Poslední dekáda byla ve znamení jasné nebo skoro jasné oblohy a teplot kolem 9 - 12 °C.
Nejchladnější den 27. 10. – 6,4°C Lysá hora.
Listopad:
V prvním týdnu bylo ještě polojasno a denní teploty kolem 11 - 14 °C. Od dalšího týdne
propad denních teplot až na 6 °C. Průměrná měsíční teplota v listopadu byla +7,3°C, což
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je 3,8 °C nad dlouhodobým normálem. Na začátku měsíce padaly teplotní rekordy v
období od r. 1961, a sice dne 1. 11. teplota dosáhla +18,1 °C (dosud +17,5 °C z roku
2008) a dne 13. 11. teploměr ukázal +17,7 °C (dosud +16,3 °C z roku 1996). Nejteplejší
den 14.11. +21,3°C. Praha - Karlov. V druhé půlce měsíce se postupně ochlazovalo a
objevil
se
i
sníh.
Nejnižší naměřená teplota byla -7,9°C (30. 11.). Byly 2 ledové dny, kdy denní maximum
nepřesáhlo 0,0 °C (29. a 30. 11.). Měsíční úhrn srážek za listopad činil 77,7 mm, tj. 141,0
% dlouhodobého normálu pro tento měsíc. Silná mlha byla dne 3. 11. v ranních hodinách.
Koncem listopadu už ale sníh zasypal většinu republiky a denní teploty se pohybovaly
pod bodem mrazu
Prosinec:
Prosinec byl u nás teplotně výrazně podprůměrný, a to zejména zásluhou několika svých
prvních a posledních dnů. Dlouhodobý prosincový normál je jen pár desetin stupně Celsia
pod bodem mrazu a celoměsíční průměrná teplota prosince 2010 se pohybovala kolem –
4,4°C. V první prosincové pentádě bylo zaznamenáno několik arktických dnů, kdy i
maximální denní teplota zůstala pod – 10°C a ranní minima klesala hluboko pod – 20°C.
Nejchladnější den 3. 12. – 22,9°C. Doksany. Dne 4. 12. byly překonány mrazové rekordy
minimálních teplot asi na stovce stanic! I uprostřed měsíce bylo mrazivo a dne 16. 12.
naměřili v Liberci – 20,9°C. na Jizerce, dokonce – 31,4°C. Tradičně se dostavila vánoční
obleva, kdy 23. 12., a na Štědrý den vystoupila teplota nad 10°C. a v Ostravě až na
12,3°C.
Nejteplejší
den
23.12.
+
12,3°C.
Praha-Karlov.
Měsíční úhrn srážek za prosinec činil 55,9 mm, tj. 125,1 % dlouhodobého normálu pro
tento měsíc.

*Obyvatelstvo
Počet trvale hlášených občanů k 31. 12. 2010 je 788 Čechů a 23 cizinců, tj. celkem 811
obyvatel. Dále je v obci přihlášeno na dlouhodobý pobyt vízového cizince 169 osob.
V roce 2010 se v obci narodilo 11 nových občánků:
leden – Brabenec Filip, Nad Hliníkem ul.
únor - Štětina Jakub, Sportovní ul.
březen – Šik Stanislav, Na Průhoně ul.
duben – Dvořáček Jakub, Skalická ul.
Štěpánek David, Košumberk ul.
červen – Řehková Aneta, Jesenická ul.
září – Bezoušková Sofie, Skalická ul.
Zeman Jakub, Kaštanová ul.
listopad – Bezouška Michal, Skalická ul.
Doležal Václav, U Kapličky ul.
prosinec - Hájková Vanessa, Košumberk ul.
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80. a více let v roce 2010 oslavili tito spoluobčané:
leden – Zeman František, Skalická 55
Malá Věra, Březová 106
Koblihová julie, Horní 199
Slabihoudová Marie, Kaštanová 95
Maříková Marie, U Kapličky 22
únor - Dvořáčková Marie, Skalická 51
květen - Dudek Josef, Skalická 77
červenec – Michler Stanislav, Skalická 56
srpen - Černá Antonie, Březová 118
Urbanová Zdeňka, U Zámku 220
září - Gut Josef, Košumberk 2
Macháčková Božena, U kapličky 13
Nejedlá Marie, U zámku 38
říjen – Rejnová Květuše, Na Návsi 27
listopad - Zettlizerová Miloslava, Čestlická 17
Štěpaník Rudolf, Skalická 33
prosinec - Žilíková Mária, U Zámku 219
Hodač Štěpán, Polní 89
V roce 2010 nás opustili tito spoluobčané:
Trčková Zdeňka, Čestlická ul.
Rejnová Květuše, Na Návsi ul.
Dvořáček Zdeňek, Skalická ul.
Hendlová Hana, Čestlická ul.
Zeman František, Skalická ul.
Blaževičová Libuše, U Parku ul.
Dudek Josef, Skalická ul.
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