Rok 2011
*Úvod
Tak jak to už bývá, rok se s rokem sešel a vstupujeme do dalšího Nového roku, který nám snad
přinese mnoho dobrého a vyhne se nám se vším špatným. A tak jako v letech předchozích i
v letošním roce kronikářka i členové letopisecké komise se nezměnili.
*Obecní záležitosti
Pro rok 2011 jsou uzavřeny dohody o pracovní činnosti na: úklid na obecním úřadě – M. Gnatišina.
Vysypávání košů na odpadky p. Buňata, likvidaci křoví ve skále a sekání vysoké trávy- Jan Krejčí a
Libor Vítek. Úklid potoka před obecním úřadem Milan Buriánek, vedení obecní knihovny Vlasta
Marcinková a vedení obecní kroniky Dagmar Šójová. O zeleň v obci i v letošním roce se stará
místní firma pí. Zápotocké a p. Petr Křapáček. Velitelem JSDH S. U. ml. Dohody o pracovní
činnosti. – jména a data budou pouze v zápise, při zveřejnění je umažu. Na úklid obecního úřadu a
ulice Polní a to pro p. P. Š. a J. V. byly uzavřeny dohody o pracovní činnosti malého rozsahu (do
2.000,- Kč).
Smlouva na zpracování účetnictví a mezd. Na základě usnesení zastupitelstva obce došlo ke
sjednocení zpracování účetnictví a mezd obce. Od 1. 5. 2011 bude celkovou agendu zajišťovat p.
Jaroslava Vykusová, která účetnictví obce zpracovává již řadu let. Starostka předložila Dodatek č. 4
ke Smlouvě p. Vykusové, kdy účetnictví bude zpracováváno v ceně 9.000,- Kč měsíčně a mzdy ve
výši 150,- Kč/pracovníka. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k Dohodě na
zpracování účetnictví a mezd obce Dobřejovice s p. J. Vykusovou.
Smlouvy na zimní údržbu komunikací: V zimním období 2010/2011 byly uzavřeny smlouvy na
zimní údržbu s. p. Vaněčkem a p. Hájkem. Na další období navrhuje starostka smlouvy prodloužit a
uzavřít je na dobu neurčitou s tím, že cena hodiny práce bude dohodnuta před zahájením zimní
údržby ve vazbě na vývoj cen PHM. Celková výše nákladů na zimní údržbu 2010/2011 činila 150
tis. Kč.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv na zimní údržbu s p. Vaněčkem a Vladimírem Hájkem na
dobu neurčitou.
Žádost o povolení vjezdu do obce Dobřejovice automobilů s okamžitou hmotností vyšší než 6 t.
Každým rokem musí zájemci obnovovat povolení průjezdu obcí vozidly s okamžitou hmotností
vyšší, než 6 t. Pro rok 2011 podalo, žádost o průjezd obcí AGRO Jesenice, a.s. pro vozidla
zajišťující sezónní práce v rámci obhospodařování pozemků v katastru obce Dobřejovice. Jedná se o
14 nákladních automobilů a o období cca od 1. 3. do 30. 11. 2011. Dále o povolení vjezdu do obce
požádala firma Čelikovský pro 3 nákladní cisternové vozy, které zajišťují odvoz odpadních vod.
*Hospodaření obce a hospodářský život v roce 2011
a Výstavba obce, doprava, spoje
Odbor dopravy Středočeského kraje oznámil obcím okresu Mělník, Praha-východ a Kolín
zařazeným do systému PID snížení finančních prostředků na zajištění základní dopravní obslužnosti
a z toho plynoucí rušení spojů, které nebude Středočeský kraj objednávat
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a tudíž budou zrušeny. Žádal obce o vyjádření do 12. 1. 2011, zda budou chtít navržené spoje
převzít do ostatní dopravní obslužnosti, jinak budou zrušeny. Změny jízdních řádů měly být
realizovány od 1. 2. 2011.
Pro obec Dobřejovice na lince 328 je navržen ke zrušení spoj, který vyjíždí z Prahy, Opatova v 5:50
hod ( Dobřejovice 6:05 hod) a vrací se od Tvinu do Prahy v 6.22 hod. (Dobřejovice 6:29 hod).
Na lince 363 jsou navrženy ke zrušení spoje: odjezd z Velkých Popovic do Prahy v 6:48
(Dobřejovice 7:11), odjezd z Prahy do Velkých Popovic v 14:00 (Dobřejovice 14:26) a odjezd z
Velkých Popovic do Prahy 15:13 (Dobřejovice 15:36).
Na lince 428 je to spoj vyjíždějící z Jesenice do Říčan v 9:06 (Dobřejovice 9:14 hod.) a spoj z
Doubku do Jesenice v 6:17 hod. (Dobřejovice v 7:05 hod.).
V současné době probíhají intenzivní jednání mezi obcemi a Krajským úřadem. Dle informace
od společnosti ROPID dojde k posunutí termínu zavedení změn od 6. 3. 2011. V druhé polovině
ledna 2011 proběhnou schůzky obcí a organizátora dopravy, spol. ROPID, kde se dohodne řešení
omezení základní dopravní obslužnosti.
Dopravní obslužnost na rok 2011.
Podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů se dělí doprava na tu, kterou zajišťují kraje a tu, kterou zajišťují obce. V lednu 2011
informoval Krajský úřad obce, že pro rok 2011 krátí dotace oproti předchozímu roku o 24 % na
dopravní obslužnost a z toho důvodu nebude nadále objednávat řadu autobusů a to i v čase dopravy
dětí do škol a občanů do zaměstnání. Pokud obce mají zájem zachovat linky navržené ke zrušení,
mohou si je uhradit ze svých rozpočtů. Žádné další informace poskytnuty nebyly. Tento direktivní
postup se setkal s odporem zástupců všech obcí Středočeského kraje a byla vyvolána jednání, na
kterých se dohadoval další postup, kde obce požadovaly údaje o výši nákladů a účast organizátora
dopravy ROPID. Ze strany Krajského úřadu bylo sděleno, že se dalších jednání s obcemi
nezúčastní, protože „nemá „ podklady od společnosti ROPID – organizátora dopravy. Dne 27. 1.
2011 proběhlo na Městském úřadě Říčany jednání obcí, ROPIDU
A dopravců, ale bez účasti zástupce Krajského úřadu. Byla projednána výše kalkulací, které ROPID
obcím předal na rok 2011. Do kalkulací bylo promítnuto zvýšené jízdné a sděleno, že v případě, že
obce budou s navrženými kalkulacemi souhlasit a nedojde ze strany Krajského úřadu k dalším
snahám o krácení dotací, bude doprava zachována ve stavu, v jakém se nachází, to znamená, že
nedojde k rušení spojů. Zástupci obcí se dohodli, že z jednání předají na zasedání Krajského
zastupitelstva dne 29. 1. 2011 zápis a usnesení, kdy nesouhlasí s direktivním postupem kraje vůči
obcím, schvalují navržené kalkulace na úhradu ztráty z dopravní obslužnosti předložené společností
ROPID a v případě, že kraj bude nadále snižovat dotaci, nebudou s dalším navýšením v žádném
případě souhlasit. Obec Dobřejovice za rok 2011 uhradí na dopravní obslužnosti 154 tis. Kč za rok,
což je o 20 tis. Kč více než v loňském roce. Problematika dopravní obslužnosti Středočeského kraje.
Krajský úřad Středočeského kraje obce informuje, že ke dni 31. 5 2011 vypověděl všem
autobusovým dopravcům smlouvy o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě.
Dle jejich sdělení je důvodem provést výběr dopravců prostřednictvím výběrových řízení. Oslovil
všechna města a obce ve Středočeském kraji se žádostí o stanovisko, zda se spoje na linkách
hrazené v rámci dopravní obslužnosti (dále jen ODO) mají stát součástí společného výběrového
řízení, které zorganizuje KÚ Odpověď požadují do 30. 6. 2011. Vzhledem k tomu, že smlouvy,
které mají obce uzavřeny s dopravci, vypovězeny nejsou, jde ze strany KÚ o jednostranný akt.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s postupem Krajského úřadu, nesouhlasí s předáním kompetencí KÚ
při výběrových řízeních z důvodu ztráty vlivu na zajištění dopravní obslužnosti v souladu s
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potřebami obce. Zastupitelstvo souhlasí s aktivní spoluprací v rámci výběrových řízení, potřebuje
však
Krajský úřad Středočeského kraje oznámil další snížení dotace na příměstské autobusové linky na
rok 2011 o dalších 10,3 mil. Kč, tj. celkem 86 mil. Kč proti roku 2010. ROPID připravil návrh
dalšího omezení autobusových linek. Linky 328 se toto omezení nedotýká, protože na ní již
Středočeský kraj nepřispívá. U linky 363 dochází ke zkrácení 2 spojů, které končí v Čestlicích. U
linky 428 je navrženo zrušení spoje 2 a spoje 18. Spoj 2 ve směru na Říčany do Dobřejovic zajíždí v
9:14 a spoj 18 zajíždí do Dobřejovic ve směru na Říčany v 19:18 a na Jesenici v 18.39. Rušení
bude od 6. 3. 2011. Ropid vyčíslil náklady na linku 2 na 7.605,- Kč měsíčně ve směru na Říčany,
náklady na linku 18 ve směru na Říčany na 5.736,- Kč měsíčně a ve směru na Jesenici 6.398,- Kč
měsíčně. Termíny k vyjádření ohledně rušení spojů byly opětovně velice krátké, není možné během
dané doby získat vyjádření všech obcí na trase 428. V příloze je nový jízdní řád linky 428. Tisková
zpráva ROPIDu a Petice proti rušení autobusů.
Společnost ROPID vydala dne 9. 2. 2011 tiskovou zprávu jako reakci na záměr Středočeského kraje
zastavit spolupráci s organizací ROPID. Tisková zpráva je v plném znění v příloze zápisu. V reakci
na postup Středočeského kraje v záležitosti rušení autobusů vyhlásilo Hnutí Starostů a nezávislých
spolu s TOP 09 dne 15. 2. 2011 petici proti rušení autobusových spojů ve Středočeském kraji “Škrtobus hejtmana Ratha“. Petice je v plném znění v příloze zápisu. Vyúčtování ostatní dopravní
obslužnosti za I. pololetí 2011. Společnost ROPID zaslala za I. pololetí 2011 vyúčtování skutečných
nákladů na ostatní dopravní obslužnost. Podle vyúčtování vykázal dopravce Veolia, který provozuje
linky 328 a 428 úsporu ve výši 5.408,19 Kč a Dopravní podnik Praha, který provozuje linku 363
úsporu 6.789,68 Kč. V současné době nemá obec na žádost společnosti ROPID vypořádán rok
2010. Protože se jedná o poměrně malé částky v celkové výši 4.872,06 Kč, navrhuje starostka
vypořádat rok 2010 a zatím ponechat přeplatky z I. pololetí 2011 nevypořádané, kdy budou použity
na úhradu náhrady za objížďku autobusů.
Obecní zastupitelstvo schválilo uzavření mandátních smluv se společností ACCON
managers&partners, s.r.o., Praha 6, IČ 26724791. Obec Dobřejovice má záměr podat žádosti o
dotace na několik titulů, převážně na dostavbu vodovodu a kanalizace ve stávající části obce.
Podání žádostí projednala se společností ACCON, kdy za podání žádostí byla navržena částka
5.000,- Kč při podání na Krajský úřad do Fondu životního prostředí na dostavbu vodovodu a za
podání žádosti na vodovodní řady a podání žádosti na kanalizační řady po 5.000,- Kč při podání
žádosti a po 5.000,- Kč po přiznání dotace. Z přiznané dotace následně obdrží 2 %.
Starostka informovala zastupitelstvo, že získala od fyzických osob sponzorské dary ve výši 5.000,Kč a 300,- Kč.
Stav místních komunikací po zimním období.
Nejhorší situace na komunikacích ve vlastnictví Středočeského kraje a správě Správy a údržby
silnic Kutná Hora (jedná se o silnice III. třídy, které tvoří průtah obcí) je na ulici Jesenická podél
celé zástavby až na křižovatku se silnicí II. třídy a na ulici Čestlická před čp. 74, v zatáčce za
koncem obce a v délce asi 120 metrů za touto zatáčkou směrem na Čestlice. U komunikací
v majetku obce je nejhorší stav v ulici Polní (zejména před školkou a v zatáčce do ulice Příčná) a
v ulici Příčná. Vzhledem k tomu, že se připravuje v obci dostavba sítě vodovodu a kanalizace, která
bude znamenat výrazný zásah i do těchto komunikací, nebude provedena zatím jejich komplexní
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úprava, ale pouze nezbytné opravy. Příprava projektu oprav komunikací po výstavbě vodovodu a
kanalizace. Zastupitelstvo připravilo projekt na opravy vybraných ulic ve správě obce, které by
hradila z vlastních zdrojů. Tyto opravy by byly podle připraveného projektu provedeny v případě,
že obec dostane dotace na dostavbu vodovodních řadů a kanalizačních stok a to návazně na
ukončení dostavby výše uvedených sítí. Jednalo by se o ulice: Kaštanová 1, U Kapličky, U Křížku
(Slepá), Březová, Polní a Příčná. Jedná se o komunikace, které nebyly v předchozích obdobích
upravovány. U ostatních komunikací bude úkolem stavebního dozoru zajistit řádné uvedení povrchu
do původního stavu. Informace o termínu oprav komunikací III. třídy na průtahu obcí.
V říjnu 2011 by měla být provedena oprava komunikací na průtahu obcí Dobřejovice ve směru od
křižovatky na Herink až na náves (otočka autobusu) a od kuchyní (bývalá MŠ) za zatáčku směrem
na Čestlice k výjezdu z cesty kolem Nového rybníka. Obě trasy budou vyžadovat objížďky, přičemž
bude složitější objížďka pro směr na Čestlice, kdy bude potřeba zajistit náhradní trasu pro
autobusovou dopravu. Doba opravy komunikace ve směru na Čestlice se předpokládá cca 10 dnů.
Rozpočtová změna č. 1/2011. – u rozpočtových změn bych uvedla pouze celkové částky, ale pokud
se s tím chcete psát, tak pište. Navrhuji jen celkové částky
Rozpočtová změna č. 1/2011 souvisí s informací o výši dotace na činnost obecního úřadu a
mateřské školy a výší nákladů na dopravní obslužnost v roce 2011. Na 1 dítě v MŠ je roční dotace
1.353,85 Kč, tedy celkem 70.400,- Kč. Do výše příspěvku 640.000,- Kč ročně rozdíl ve výši
596.600,- Kč doplácí obec.
0000 4112
- 3.500,- - snížení dotace proti roku 2010
2221 5193
+24.000,- - navýšení nákladů na dopravní obslužnost proti rozpočtu r. 2011
rozdíl
- 27.500,- bude snížen z nákladů na vodovod 2310 6121
Rozpočtová změna č. 2/2011.
Příjmy: 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti
+ 15.220,0000 1122 Daň z příjmů práv. Osob za obce
- 338.500,0000 1511 Daň z nemovitostí
+120.000,0000 4121 Převody z jiných obcí – MŠ
+ 52.391,2212 2111 Přefakturace za úklid sněhu jiným subj.
+ 5.000,2221 2324 Příspěvky na dopravní obslužnost
+ 96.000,6171 2321 Neinvestiční dary
+ 5.000,Celkem snížení příjmů
- 44.889,Výdaje:2212 5169 Nákup služeb – zimní údržba komunikací
2321 5169 Nákup služeb – ČOV
2321 5171 Opravy a udržování ČOV
3314 5021 Ostatní osobní výdaje – knihovna
3314 6121 budovy stavby – knihovna
3635 6119 Územní plán
5512 5021 Ostatní osobní výdaje – požární ochrana
6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745 5021 Ostatní osobní výdaje
6171 5137 Drobný dlouhodobý majetek
6171 5365 Platby daní a poplatků
6399 5362 Platby daní státnímu rozpočtu
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+ 30.000,+ 3.900
+212.000,+ 12.000,- 12.000,- 24.368,+
399,+ 36.010,+ 12.000,+ 20.000,+ 3.670,- 338.500,-

Celkem snížení výdajů

- 44.889,-

Rozpočtová změna č. 3
V návaznosti na připravované a schválené akce předkládá Finanční výbor následující
rozpočtovou změnu:
Příjmy
0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů + 10.000,- Kč
0000 1341 Poplatek ze psů + 1.900,0000 1351 Odvod z výtěžku loterií - 1.277,0000 4111 Dotace na sčítání + 4.726,3631 2139 Nájem trafostanice + 100,3722 2112 Příjmy z prodaného zboží + 100,6310 2141 Přijaté úroky + 50.000,6409 2222 Ostatní příjmy + 12.406,celkem příjmy + 77.955,Výdaje
2212 5169 silnice – služby (PD + zimní údržba 2011) +400.000,2212 6121 nákup komunikace Nad Ml. rybníkem + 10.080,2212 6130 nákup pozemku 116/2 + 5.000,2310 6121 stavba vodovodu - 392.747,3314 5139 knihovna - materiál + 51,3319 5021 kronika – OOV + 970,3631 6121 nákup VO + 1.920,3635 6119 ostatní nákupy nehmotného majetku - 24.368,3639 6130 nákup pozemků + 200,3722 5169 komunální odpad - 345.000,3723 5169 tříděný odpad +345.000,6149 5139 nákup materiálu – sčítání + 4.726,6171 5137 drobný hmotný majetek + 10.000,6171 5162 telefonní poplatky + 15.000,6171 5171 opravy a udržování + 40.000,6171 5173 cestovné + 300,6171 5361 nákup kolků + 1.000,6171 5365 platby daní obcím - 3.670,6310 5141 úroky vlastní ČOV - 68.462,celkem výdaje 0
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 3 se zvýšením příjmů o 77.955,- Kč.
Vzhledem k tomu, že k 2.2.2011 jsou k dispozici finanční prostředky, navrhuje starostka splatit
roční splátku za vodohospodářský majetek dříve, zvláště s ohledem na nízkou úrokovou sazbu
Zastupitelstvo souhlasí s předčasnou splátkou vodohospodářského majetku ve výši 1,000.000,- Kč.
Zastupitelstvo bylo informováno o tom, že obec podala žádost o dotace pro r. 2011:
-dne 15. 1. 2011 z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje na dobudování
vodovodních řadů v obci
- dne 31. 1. 2011 z programů Ministerstva zemědělství na dobudování vodovodních řadů a
kanalizačních stok v obci.
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Předložené žádosti vycházejí z celkových předpokládaných nákladů (bez DPH) :
- vodovodní řady ve výši 4,505.054,- Kč
- kanalizačních stok ve výši 20,501.282,- Kč.
Rozhodnutí o přidělení dotací se očekává do dubna 2011.
Výše uvedené částky zahrnují i vybudování vodovodního řadu a kanalizační stoky v ulici Příčná.
Jejich realizace je však ohrožena obstrukcemi ze strany dvou spoluvlastníků pozemku parc. Č. PK
233/12, které mohou mít za následek, že pro tuto ulici nebude včas k dispozici stavební povolení a
dostavba sítí bude muset být odsunuta na pozdější dobu.
V průběhu roku 2011 ve vazbě na úpravy na dálnici D1, rekonstrukci mostu na D1 ve směru na
Říčany dojde k částečným uzavírkám některých komunikací a k novým objížďkám. Také v
návaznosti na výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Dobřejovice musíme počítat s objížďkami.
Uzavírka podjezdu pod dálnicí D1 u Tescomy: od 14. 3. do 20. 5. 2011.
Uzavírka mostu na Říčany přes D1: od 28.3.2011 do konce roku 2011.
EXIT 8 by měl být dokončen v červnu-červenci 2011.
Přestože by objízdné trasy neměly vést přes Dobřejovice, nelze předpokládat, že tomu tak bude.
Hlavní nápor bude po otevření EXITu 8.
Termín uzavírek komunikací z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace a opravy komunikací bude
koordinován tak, aby vždy byl volný jeden výjezd z obce. Jedná se o komunikaci Kaštanovou,
částečně Jesenickou, Košumberk a Čestlickou.
Počítač na obecním úřadě je z roku 2000 a v současné době již nevyhovuje potřebám a má
nedostatečnou kapacitu, kterou již nelze navýšit. Dále došlo k poškození obecního fotoaparátu, kdy
se nevyplatí jej opravovat. Cena počítače a fotoaparátu bude celkem cca 26tis. Kč.
Stavební komise se v průběhu roku několikrát sešla řešila složitější záležitosti, které pak předkládala
zastupitelstvu obce..
Hlavním bodem jednání Stavební komise byla žádost společnosti Národní institut zdraví, a.s. Praha
10 o stanovisko k zamýšlené výstavbě objektů UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE SLUŽBAMI –
DOBŘEJOVICE, umístěné v lokalitě u Průhonického parku. Z předložené žádosti nebyl patrný
přesný záměr investora. Proto stavební komise zpracovala zamítavé stanovisko a navrhla
informovat žadatele ve smyslu svého jednání. Vyjádření bylo žadateli předáno a po uskutečněném
jednání dojde ke zpřesnění žádosti. Následně bude žádost projednána v Zastupitelstvu obce.
Rozšíření komerčně administrativního areálu Čestlice.
Společnost SEVERE JEDNA, spol. s r.o. Čestlice 198 má záměr rozšířit stávající komerčně
administrativní areál o další objekt s objektem zázemí, retenční nádrže, vnitroareálových
komunikací, ozelenění areálu a technickou a dopravní infrastrukturou s plochami pro parkování na
střeše objektu a okolních zpevněných plochách o kapacitě 947 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu. Areál bude mít celkovou plochu 42.849 m2, zastavěné plochy budou zaujímat 12.855 m2,
plocha zeleně bude na 14.983 m2.
Přestože se objekt nenachází v katastru obce Dobřejovice a dopravně by měl být navázán na
EXIT8, bude obec negativně zasažena odtokem dešťové vody a nárůstem automobilového provozu.
Lze předpokládat, že hustota dopravy přes obec bude mnohem vyšší, než je uvedeno v dokumentaci
(3 osobní automobily za hodinu).
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Zastupitelstvo obce požaduje zajistit řešení vlivu nátoku dešťových vod do Dobřejovického potoka
a Nového rybníka v rámci územního řízení. Na vliv dopravy zpracovat dokumentaci EIA, která
zahrne veškeré připravované projekty v katastrálních územích Čestlice a Nupaky. Jedině na jejím
základě pak bude možné posoudit zda, v jakém rozsahu a za jakých podmínek jsou připravované
projekty akceptovatelné.
Připojení na vodovod a kanalizaci - II. etapa Mlýnský rybník. V rámci přípravy stavebního povolení
na II. etapu výstavby lokality Mlýnský rybník došlo k dohodě mezi obcí Dobřejovice a investorem
Mlýnského rybníka na výši poplatku za připojení řadu kanalizace a vodovodu na sítě v majetku
obce Dobřejovice. Zastupitelstvo obce schvaluje výši poplatku za připojení řadu vodovodu a
kanalizace z II. etapy lokality Mlýnský rybník na sítě v majetku obce Dobřejovice ve výši
2,040.000,- Kč plus příslušná DPH.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení práva připojení vodovodu a splaškové
kanalizace na inženýrské sítě v majetku obce Dobřejovice a s termíny úhrad jednotlivých částek
podle smlouvy.
Stavba vodovodu, splaškové kanalizace a plynu, která se připravovala od roku 2008 je největší
stavební akcí v Dobřejovicích za celou její historii. Na výběr dodavatele bylo vyhlášeno výběrové
řízení.
Hodnotící komise na výběr dodavatele na stavbu vodovodu a splaškové kanalizace předložila zastupitelstvu Zprávu o

posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky: „Dobřejovice – vodovod a kanalizace“.
Jako nejvhodnější je určena firma Sdružení VK – Dobřejovice, Františka Diviše 386, 104 00 Praha 10 –
Uhříněves, která podala nabídku na dodávku prací ve výši 17 701 198,- Kč bez DPH. Nabídka vyhověla
soutěžním podmínkám otevřeného řízení a je pro obec ekonomicky nejvýhodnější.
Po oznámení výsledků výběrového řízení jednotlivým zájemcům na stavbu vodovodu a kanalizace v obci
Dobřejovice, byla doručena námitka proti vyloučení ze soutěže od společnosti Vodohospodářské stavby,
s.r.o. Teplice. Obec rozhodnutím ze dne 8. 8. 2011 vyloučení VHS potvrdila. Rozhodnutí bylo doručeno dne
9. 8. 2011 a na odvolání k Úřadu pro hospodářskou soutěž (dále jen ÚOHS) má společnost 10 dnů od
doručení. Protože ÚOHS nezakázal obci další postup ve výběrovém řízení, byla podepsána Smlouva o dílo.
Smlouva o dílo na výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Dobřejovice byla podepsána se společností FK
Bau, a.s., jako vedoucím členem sdružení VK Dobřejovice, dne 29. 8. 2011. Celá investiční akce má být
ukončena do 29. 8. 2012.
Smlouva o dílo na výstavbu vodovodu a kanalizace v obci Dobřejovice byla podepsána se společností FK
Bau, a.s., Uhříněves, jako vedoucím členem sdružení VK Dobřejovice. Celá investiční akce má být
ukončena v srpnu 2012. Sdružení VK Dobřejovice vyhrálo soutěž na dodavatele částkou 17 701 198,- Kč
bez DPH.
Podpisem smlouvy skončilo dlouholeté administrativní vyřizování (od r. 2008) veškerých povolení a
potřebných formalit pro zahájení stavby. Např. výběrové řízení na dodavatele bylo připravováno od ledna
2011, vyhlášeno v květnu 2011 a prakticky skončilo koncem srpna 2011. Do stavby se obec nemohla pustit
dříve, dokud neměla zajištěný alespoň nějaký další zdroj financování z jiných prostředků než vlastních.
Důvodem je nedostatek finančních prostředků obce na celou stavbu, kdy bylo nutné část připravených
prostředků uvolnit v roce 2010 na přístavbu mateřské školy za 6,5 mil. Kč. V současné době jsme
podepsali Smlouvu na poskytnutí dotace na vodovod z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 3 604 044,- Kč. Samozřejmě se obec bude nadále snažit
získat další dotace na kanalizaci, aby bylo možné obě sítě položit současně.
Vzhledem k původnímu záměru provedení oprav povrchů na komunikacích III. třídy v říjnu 2011 byl
přehodnocen harmonogram výstavby sítí a první práce byly zahájeny na ulici Čestlické. Následovala ulice
Kaštanová a Jesenická, na kterou navazuje místní komunikace Nad Hliníkem. Jesenická ulice by měla být
otevřena koncem září 2011.
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S uzávěrou Kaštanové a Jesenické ulice bylo nutné přemístit autobusovou zastávku ve směru na Prahu do
míst, kde kdysi tato zastávka bývala, a to na ulici Košumberk. Při otevření Jesenické ulice se autobusové
zastávky vrátí zpět na náves.
K 1. říjnu 2011 bude „parta“, která staví sítě, posílena o další „partu“, aby v tomto roce byla ještě
zainvestována ulice U Křížku a Kaštanová I, U Zámku a ulice Košumberk. Pokud bude možné provádět přes
zimu další práce, musí být zvoleny místní komunikace, které nemají vazbu na silnice III. třídy.
Harmonogram výstavby bude připraven v návaznosti na vývoj počasí a kapacity společnosti FK Bau, a.s.
Po dokončení výstavby vodovodu, kanalizace a plynovodu (ulice U Křížku), bude obec zajišťovat kolaudaci
postupně (částečnou) ve výše uvedených komunikacích již v roce 2011, aby se občané mohli na sítě
připojovat. V případě, že budou zahájeny další stavby sítí, bude kolaudace prováděna až v další skupině, tj.
v roce 2012. V 1. etapě proběhla kolaudace vodovodu v ulicích Kaštanová I, Kaštanová II, Jesenická, Nad
Hliníkem, U Křížku, Čestlická.
Společnost FK Bau, a.s. bude nabízet obyvatelům vybudování domovních částí přípojek, pokud si nebudou
práce moci zajistit jiným způsobem. Občané se mohou na vodovod a kanalizaci připojit po zkolaudování
hlavních řadů, kdy s nimi na základě jejich žádosti provozovatel vodovodu a kanalizace uzavře Smlouvu a
namontuje jim vodoměr.

Příspěvek od TH občanů v případě připojení na tlakovou kanalizaci. V rámci výstavby kanalizace
bude nutné z důvodu tvaru terénu ve dvou ulicích vybudovat tlakovou kanalizaci namísto
gravitační. Pro občany budou náklady na kanalizační přípojku výrazně vyšší než v případě
gravitační kanalizace. Zastupitelstvo rozhodlo v případě trvale hlášených občanů do obce do 31. 12.
2008, kteří budou zřizovat tlakovou kanalizaci v rámci výstavby řadu a veřejných částí přípojek v
rámci výstavby obcí, nepožadovat příspěvek ve výši 5.000,- Kč.
Středočeský kraj oficiálně oznámil obci Dobřejovice, že žádost na dotaci na výstavbu vodovodu
byla schválena ve výši 3 604 044,- Kč. Dotace bude poskytnuta po zajištění finančních prostředků
ve Středočeském Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje v návaznosti na
příjem poplatků za odběr podzemní vody, tak jak budou připisovány na účet Středočeského kraje.
Z předložených nabídek na technický dozor při stavbě vodovodu, kanalizace a plynovodu v obci
Dobřejovice byla vybrána nabídka Ing. Jaroslava Mikyny. Ing. Mikyna je autorizovaným inženýrem
v oboru vodohospodářské stavby. Mandátní smlouva je uzavírána na období jednoho roku a to od
srpna 2011 do srpna 2012. Sjednaná cena je ve výši 200.000,- Kč, se čtvrtletním termínem
fakturace. Mandatář není plátcem DPH.
Aktualizace usnesení č. 2008/30/08/06.
Usnesením č. 2008/30/08/06 byl stanoven způsob zpoplatnění přípojek vody a kanalizace trvale
hlášeným občanům v rodinných a bytových domech. Termínem pro přihlášení k trvalému pobytu
byl 31. 12. 2006. Protože došlo k výraznému posunutí termínu stavby, tak datum, ke kterému mají
být občané trvale hlášeni je neodpovídající původnímu záměru.
Usnesení č. 2008/30/08/06 se v plném znění ruší a nahrazuje se novým textem: občané s trvalým
pobytem v obci Dobřejovice k 31. 12. 2009 budou hradit obci za zbudování vodovodní a
kanalizační přípojky k rodinnému domu příspěvek ve výši 10.000,- Kč (5.000,- za vodovodní a
5.000,- Kč za kanalizační přípojku); u bytových domů bude na skutečně účtované náklady
poskytnuta sleva 6.000,- Kč za byt, kde bydlí občan s trvalým pobytem od 31. 12. 2009 do termínu
kolaudace. Minimální výše 10.000,- Kč plus příslušná DPH. U občanů, kteří nejsou v obci trvale
hlášeni, bude vyúčtována celá výše dle skutečnosti plus příslušná DPH, minimálně 10.000,- Kč plus
příslušná DPH. V případě tlakové kanalizace bude obec hradit celou částku přípojky, kdy
podmínkou je opět termín přihlášení k trvalému pobytu.
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Návrh dopravního zklidnění průtahu obce – výběr dodavatele. Cenové nabídky na zpracování studie
„Zklidnění dopravy a pasport stávajícího dopravního značení předložily tři firmy. Všechny firmy
měly v zadání kromě studie i její projednání s odborem dopravy a Policií ČR: 1. CITYPLAN spol. s
r.o., Praha 1 ve výši 75.600,- Kč. Termín: 5 týdnů od objednávky – koncept pro projednání a do 2
týdnů čistopis v 6 paré a digitálně. 2. Ing. Josef Širc, Projekce dopravních staveb Slaný ve výši
102.000,- Kč. Termín: do 10 týdnů od objednání. 3. DIPRO, spol. s r. o. Praha 12 ve výši 108.000,Kč. Termín: 8 týdnů od objednání koncept a do 3 týdnů čistopis. Zastupitelstvo vybírá společnost
CITYPLAN spol. s r.o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1, IČ 47307218, souhlasí s podpisem Smlouvy
o dílo. Zároveň podle návrhu připravovat realizaci opatření tak, aby je bylo možno postupně
instalovat po provedení oprav komunikací III. třídy.
ASA – ceny za svoz odpadu na rok 2012. Do cen likvidace odpadu se v roce 2012 promítne také
zvýšení DPH. Dojde k navýšení cen jak pro obyvatele, tak pro obec za tříděný odpad. Zároveň
společnost A. S. A. oznámila, že v roce 2012 již nebude schopna udržet ceny na úrovni předchozích
let a bude nucena kromě DPH ceny navýšit. Cena za komunální odpad včetně 14 % DPH za rok je
předpokládána ve výši 483 314 Kč a za tříděný 272.880 Kč, tj. celkem 756.194 Kč/rok. Za rok 2011
jsou předběžné náklady na odpad celkem 722 tis. Kč, takže nárůst ceny představuje prakticky
zvýšená DPH. Ceny za odvoz komunálního odpadu na rok 2012. Společnost A. S. A., s.r.o. Říčany
pro rok 2012 předložila návrh Smluv na odvoz komunálního a tříděného odpadu a to ve výši
272.879,80 Kč za tříděný odpad a 483.314,30 Kč za komunální odpad, kdy se zde projevuje zvýšení
DPH z 10 na 14 %. Pro rok 2012 dojde pouze u některých typů vyvážení odpadu ke zvýšení cen.
Jedná se o typy vyvážení odpadu, které se v obci využívají velice omezeně. Zastupitelstvo souhlasí
s podpisem Smluv na odvoz odpadu pro společnost A. S. A., s.r.o. Říčany pro rok 2012. Systém
smluvní úhrady popelnic zůstane zachován. Cena za popelnici na komunální odpad na l. popelnici
pro trvale hlášené občany zůstane zachována a pro ostatní případy bude o 4 % vyšší u základního
typu vyvážení z důvodu zvýšení DPH z 10 na 14 % proti roku 2011.
popelová nádoba 120 l: vyvážení 1x týdně plná cena 2.130,- dotovaná cena 1.800,- Kč
vyvážení l x za 14 dní 1.415,- 1.110,popelová nádoba 240 l: vyvážení 1 x týdně 3.440,- 3.055,vyvážení l x za 14 dní 1.790,- 1.470,popelová nádoba 120 l: 1 x měsíčně 720,- 470,popelová nádoba 240 l: 1 x měsíčně 1.060,- 810,popelová nádoba 120 l sezonní vyvážení 1.800,- 1.550,popelová nádoba 240 l sezonní vyvážení 2.440,- 2.190,Obchod, Na Návsi 26 – nájemní smlouva. Podle Smlouvy o nájmu nebytových prostor – prodejny
potravin, uzavřené dne 22. 12. 2008, čl. V, má stávající nájemce právo do 15. listopadu 2011
písemně požádat o prodloužení doby nájmu s tím, že marným uplynutím této lhůty jeho právo
zaniká. Nájemce obchodu p. Petr Hlubuček podal žádost o prodloužení nájmu na další tři roky a
zároveň požádal o snížení nájemného na 7.500,- Kč měsíčně.
Zastupitelstvo souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jeden rok při stávající úrovni
nájemného, tj. 10.000,- Kč p. Petru Hlubučkovi. Ukládá starostce zveřejnit záměr na prodloužení
pronájmu obchodu v čp. 26 p. Petru Hlubučkovi.
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Sponzorský dar obci Dobřejovice.
Obec Dobřejovice obdržela sponzorský dar ve výši 10.000,- Kč na úpravu zeleně v obci od Ing.
Pačindy. Zastupitelstvo děkuje Ing. Pačindovi za poskytnutý dar, který bude použit v souladu s
určením na úpravu zeleně v obci, konkrétně v registrovaném krajinném prvku Na robotě.
Dílčí kontrola hospodaření obce Dobřejovice.
22. listopadu 2011 provedl Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje na
základě zákona 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů dílčí kontrolu hospodaření obce
Dobřejovice se závěrem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2011
TEXTOVÁ ČÁST
- Základní identifikační údaje:
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 2011 byly uzavřeny Smlouvy na věcné břemeno s:
- PPD, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská – VB na umístění stavby
plynovodu v ceně 6.820,- Kč;
- ČEZ Distribuce, a.s. – VB na umístění kabelových vedení – celkem 5
smluv ve výši 27.391,83 Kč.
Obec neručila majetkem za závazky třetích osob.
Majetek obce není zatížen zástavním právem.
Přezkoumání hospodaření za rok 2011.
Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno Odborem kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje dne 22. 11. 2011 se závěrem: nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2011
PO ROZPOČTOVÝCH ZMĚNÁCH
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ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY v Kč – schválený rozpočet v tis. Kč, rozp. změny a skutečnost
v Kč
Rozpočet
Název položky
schv. po změnách Skutečnost % k
rozpočtu
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti
1,000 1,333.386,00 1,333.386,20
133,34
Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
210
298.905,00
298.905,04
142,34
Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů
80
121.436,00
121.436,60
151,80
Daň z příjmu práv. osob
1,000 1,264.442,00 1,264.442,17
105,37
Daň z příjmu práv. osob za obce
500
161.500,00
161.500,00
32,30
Daň z přidané hodnoty
2,200 2,803.994,00 2,803.994,40
127,45
Odvody za odnětí půdy ZPF
12
4.976,00
4.976,00
41,47
Poplatek ze psů
26
30.684,00
30.684,00
118,02
Poplatek za užívání veř. prostranství
11.810,00
11.810,00
x
Poplatek z ubyt. kapacity
10
7.920,00
7.920,00
79,20
Poplatek za provozovaný VHP
40
40.000,00
40.000,00
100,00
Odvod z výnosu z provozování loterii
10
8.723,00
8.723,00
87,23
Správní poplatky
45
48.430,00
48.430,00
107,62
Daň z nemovitosti
900
1,020.823,00 1,020.823,82
113,42
Neinvestiční přij.dotace ze SR
213,9
210.400,00
210.400,00
98,36 Neinvestiční přijaté dotace sčítání lidu
0
4.726,00
4.726,00
x
Příspěvek od jiných obcí na MŠ
0
52.391,00
52.392,60
x Investiční dotace - vodovod
819.321,87
819.321,87
x
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Daně a poplatky celkem
6,446.9 8,243.867,87 8,243.871,70
128,87
Příspěvky na dopravu – ALIMPEX
x
Příjmy za pronájem – vodovod
102,94
Příjmy za vodovodní přípojky + příspěvky
11

72.000,00

72.000,00

250

257.350,00

257.350,00

300

184.588,00

184.588,57

61,53
Příjmy z pronájmu - ČOV
100,00
Příjmy za kanalizační přípojky + příspěvky
52,45
Celkem
85,11
Příjmy z poplatků za půjčování knih
x
Příjmy z inzerce DZ
x
Příjmy z pronájmu ostat. nemov.- obchod, VO
100,08
Příjmy z úhrad za popelnice od občanů
82,62
Příjmy od EKO-KOM za třídění
x
Příjmy z poskytování služeb a výrob.
443,44 Příjmy z prodeje zboží
579,99 58,00
Příjmy z pronájmu pozemků
152,50
Příjmy z prodeje pozemků
x
Přijaté neinvestiční dary
x
Ostatní příjmy z vl. činnosti - VB
684,34
Přijaté sankční platby od jiných osob
x
Příjmy z úroků z účtů
403,10
Příjmy z prodeje plynovodu
0
Příjmy z fin. vypoř. předch. let
x
Celkem
123,55

350

350.000,00

350.000,00

300

157.363,00

157.363,33

1,200

1,021.301,00

1,021.301,90

380,00

380,00

1.416,00

1.416,65

120,3

120.400,00

120.400,00

480

396.566,00

396.567,66

157.946,00

157.946,00

5

22.172,00
1

22.172,00
579,00

10

15.250,00

15.250,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

34.211,00

34.211,83

13.444,00

13.444,00

201.550,00

201.550,17

5

50
140

811,3

Příjmy celkem

0

0

12.406,00

12.406,00

1,002.320,00

1,002.325,20

8,458.2 10,267.488,87 10,267.498,80

121,39

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE v Kč – schválený rozpočet v tis. Kč,rozpočtové
změny
12

Rozpočet

Název položky
rozpočtu
Silnice a místní komunikace:
Nákup ostatních služeb
474,86
Nákup komunikace
Nákup pozemku komunikace
Opravy a udržování komunikací
12,77
Pohonné hmoty a maziva-sněh. fréza
Opravy a udržování sněh. frézy
32,23
Nákup materiálu na opravy zastávek
x
Výdaje na dopravní obslužnost
114,29
Celkem
229,56
Pojištění ČOV
100,00
Nákup ostatních služeb
x
Opravy a udržování ČOV+vodovodu
277,92
Výstavba nových řadů V+K-PD
13,85
Splátka ČOV
100,00
Výstavba plynovodu
0
Celkem
25,26

schv.

rozp. zm.

skutečnost

100

474.858,00

474.858,00

50

11.080,00
20.750,00
6.384,00

11.080,00
20.750,00
6.384,00

5
4

0
1.289,00

0
1.289,00

494,00

494,00

130

149.077,00

289

663.438,00

9,4

149.076,04
663.437,04

9.400,00

9.400,00

0

209.400,00

209.400,00

200

555.844,00

555.844,72

18,246

2,527.796,00

2,527.795,23

1,000

1,000.000,00

1,000.000,00

470

0

17,029,4 4,302.440,00

0
4,302.438,95

Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ
100,00

640

640.000,00

640.000,00

Neinv. náklady na zákl. Školy
109,83

400

439.331,00

439.331,00

26

26.051,00

25.901,71

27

28.000,00

28.000,00

5.900,00

5.899,00

17

16.059,00

16.059,00

60

60.000,00

60.000,00

Knihovna
99,62
Dobřejovický zpravodaj
103,70
Ostatní záležitosti kultury-kronika
123,20
setkání seniorů
94,46
FK DOBŘEJOVICE

4,8

13

%k

x
x

0

100,00
Údržba dět.hřiště
257,30
Příspěvky obč.sdružením
60,00
Celkem
101,56

2

5.146,00

5.146,00

5

3.000,00

3.000,00

144.156,00

144.005,71

141,8

Veřejné osvětlení celkem
102,87

450

462.900,00

462.900,00

Územní plánování celkem
75,63

100

75.632,00

75.632,00

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
95,33
Sběr a svoz komunálních odpadů
57,44
Sběr a likvidace tříděných odpadů
x
Celkem
96,71
Péče o vzhled obce a veř. zeleň celkem
125,52

15

14.300,00

14.300,00

730

419.304,00

419.303,05

286.697,00

286.697,00

745

720.469,00

720.468,19

392,4

492.540,00

492.540,00

50

50.000,00

50.000,00

399,00

399,00

Příspěvky občanům celkem
100,00
Civilní a požární ochrana obyv.
x
Náklady na činnost zastupitelstva
108,83

841

Platby daní a poplatku - DPH
490,97
Platby daní a poplatků SR
32,59

50

500

Náklady na sčítání lidu
x

0

Činnost místní správy
134,70
Úroky placené za ČOV
47,34
Bankovní poplatky

830,6
130
9
14

915.238,00

915.238,00

245.485,00

245.484,34

162.925,00

162.925,00

4.726,00

4.726,00

1,119.099,00

1,118.844,02

61.538,00

61.538,00

9.000,00

8.654,00

96,16
Čerpání rozpočtu celkem :
41,22

25,494.2

10,509.148,00

10,508.393,11

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 240.894,31 Kč byl čerpán z rezerv předchozích let, kde
se soustřeďují prostředky na stavbu vodovodu a kanalizace v obci.

Vyúčtování přijatých dotací a darů za rok 2011:
Dotace – část na stavbu vodovodu od KÚSK
Dotace nepodléhající vyúčtování na chod OÚ a MŠ
Dotace z KÚ na sčítání lidu
Příspěvek od obcí za předškolní děti v MŠ
Kč
Finanční dary přijaté

819.321,87 Kč
210.400,- Kč
4.726,- Kč
52.392,60
15.000,- Kč

Příspěvek na dopravu od společnosti ALIMPEX, s.r.o.

72.000,- Kč

Příspěvky placené v roce 2011:
Příspěvek na dopravní obslužnost
Kč
Příspěvky na děti navštěvující ZŠ v jiných obcí
Kč
Příspěvek na provoz Mateřské školy
Kč
Příspěvek TJ Dobřejovice
Kč
Příspěvek o. s. Dobřejovický čtyřlístek
Kč
Údaje z rozvahy: v Kč
text
stav k 1. 1. 2011
majetek obce
65,036.123,92
zboží na skladě
11.654,67

148.582,04
439.331,640.000,60.000,3.000,-

stav k 31. 12. 2011
73,760.566,05
11.529,82

Výsledek hospodaření před zdaněním- zisk
2,501.978,73 Kč
Výsledek hospodaření bude převeden do zisku z minulého období.
Obec v roce 2011 zahájila odepisování majetku.
Vynaložené investiční náklady v celkové výši 3,839.289,31 Kč již byly čerpány
na výstavbu vodovodu a kanalizace.
* Životní prostředí.
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Pro zlepšení evidence psů v obci Dobřejovice budou zakoupeny známky, které občané obdrží při
placení poplatků.
Demonstrace proti zvyšování hlukových limitů se konala dne 26. 1. 2011 do 16.00 hodin u
Ministerstva zdravotnictví. Za Dobřejovice se zúčastnilo cca 15 občanů. Účast byla vyšší než na
minulé demonstraci. Představitel Petičního výboru p. Grund informoval, že bude jednat s JUDr.
Bányaiovou ohledně možného zastupování. Jednalo by se následně o podílu jednotlivých obcí na
úhradě nákladů. Petiční výbor – informace o dalším postupu. Dne 16. 3. 2011 se na OÚ Dobřejovice
sešli zástupci Petičního výboru proti hluku z Pražského okruhu částí 512 a 513. Důvodem bylo
upřesnění dalšího postupu před kolaudací stavby Pražského okruhu. Bylo dohodnuto, že každá obec
si zajistí minimálně jedno měření hluku akreditovanou firmou (stačí v noci). Podle výsledků měření
pak bude určen další postup, protože bude jiná situace v případě, že limity hluku budou překročeny
a jiná, když nebudou překročeny. Přítomní byli informováni o výsledku jednání s JUDr.
Bányaiovou ve věci právního zastupování obcí za snížení hlukové zátěže. Měření hluku – smlouva a
počet míst.
Pro potřeby získání podkladů o výši hluku bude provedeno jedno měření v ulici Na Draškách.
V případě, že nevyjde příznivě, bude vybráno další možné místo a měření bude provedeno v noci.
Měření bude provádět firma, která bude provádět měření i v Modleticích a v Herinku. Měření hluku.
Byly předloženy nabídky několika firem. Po jednání navrhuje starostka vybrat společně s
Modleticemi firmu Akustické centrum, které by provádělo i sčítání dopravy. Provede se měření
koncem dubna až začátkem května v ulici Na Draškách a to celodenní. Objednávku zajistí Obec
Modletice a fakturovat se bude každé obci samostatně. Zastupitelstvo obce souhlasí s výběrem
firmy Akustické centrum 4 na měření hluku z Pražského okruhu a bere na vědomí postup jednání.
Měření hluku z Pražského okruhu. V obci Dobřejovice a Modletice mělo proběhnout měření hluku
z okruhu (po několika již odvolaných měřeních) v týdnu od 20. 6. 2011. Protože ze středy 22. 6. na
čtvrtek 23. 6.2011 byly nahlášeny a opravdu proběhly silné bouřky, bylo měření odvoláno. Na
termín od 28. do 30. 6. 2011 se nepodařilo získat novou firmu na měření. Protože v měsíci červenci
a srpnu se neměří z důvodu nižší hustoty dopravy, proběhne měření v měsíci září. Termín kolaudace
části 512 Pražského okruhu je posunut z důvodu nedokončených protihlukových opatření. Měření
hluku z Pražského okruhu proběhne v září 2011. Měření hluku z Pražského okruhu. V týdnu od 3.
10. 2011 proběhlo připravené měření hluku z Pražského okruhu v Dobřejovicích a Modleticích.
Bylo prováděno od úterního poledne po 24 hodin. Výsledky budou k dispozici asi do 3 týdnů.
Současně proběhlo sčítání vozidel. Bylo napočítáno 39 tisíc automobilů, výhled do roku 2015 je 54
054 automobilů. Hodnocení měření bude provedeno ještě podle staré vyhlášky, která platí do 31. 10.
2011. Podle měření hluku v Hlukové studii zpracované ke stavbě 512, tak před zahájením stavby
okruhu v žádném místě ani žádné denní době nepřesáhl v obci Dobřejovice hluk 40 dB.
Předpokládaný hluk z dopravy opět podle hlukové studie neměl nikde přesáhnout hlukové limity, tj.
ve dne 60 a v noci 50 dB a to s výhledem do roku 2015 s již uváděnými počty automobilů. V
pondělí 26. 9. 2011 proběhla na Obecním úřadě Dobřejovice moderovaná beseda občanů z
Dobřejovic a z dalších obcí sousedících s Pražským okruhem. Předmětem besedy byla reakce na
změnu ve způsobu metodiky vyhodnocování výsledků měření hluku a ohlasy na současnou situaci s
hlukem. Hlukové limity se sice nezměnily (60 Db ve dne a 50 Db v noci), ale podle nové metodiky
hodnocení výsledků měření došlo k navýšení hranice hluku o 7 Db v neprospěch občanů. Tato
metodika je závazná pro všechny akreditované firmy a laboratoře, které měří hluk. Beseda bude
součástí nově připravovaného vydání pořadu „Nedej se“, který je tentokráte zaměřen na problém
hluku z dopravních staveb. Na základě objednávky obcí Dobřejovice a Modletice proběhlo
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autorizované měření hluku a sčítání dopravy v obou obcích. Měření hluku z automobilové dopravy
bylo provedeno ve dvou bodech. Měřeno bylo 24 hodin. Ekvivalentní hladina akustického tlaku v
denních hodinách nepřekračuje hygienický limit 60 dB ani v Dobřejovicích, ani v Modleticích.
Hygienická hodnota akustického tlaku v nočních hodinách v Modleticích je hodnocena v pásmu
nejistoty a v Dobřejovicích jako nevyhovující. V Dobřejovicích bylo dosaženo hodnoty 54,8 dB,
což je překročení hygienického limitu pro noc 50 dB o 4,8 dB. Při použití způsobu metodiky
výpočtu podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. po odečtu nejistoty 1,8 dB je hlukový limit stále
překračován. Informace o jednání na ŘSD ČR. Ve středu 26. 10. 2011 proběhlo jednání na ŘSD ČR k
problematice hluku z Pražského okruhu a dalších problémech na stavbu okruhu navazujících. Byla
získána informace, že v současné době se zpracovává nová hluková studie podle skutečného stavu a
s výhledem do roku 2025. Studie by měla být projednávána do konce roku 2011. Projednávání
hlukové studie se zúčastní obce, které jsou na trase okruhu. Na základě hlukové studie bude
rozhodnuto o provedení dalších protihlukových opatření a to i v případě, kdy se v některých bodech
naměřené hodnoty pohybují v pásmu nejistoty. Rozhodnutí o dostavbě protihlukových opatření
budou závislá na požadavku Krajské hygienické stanice, která bude výsledky hlukové studie
posuzovat. U mostu na okruhu v Sulíně, jako jediném na okruhu, kde nejsou instalované
protihlukové zábrany, dle informace ŘSD na mostě nebyly projektovány. V případě mostu byly
uvedeny i hlučné dilatační spáry a vznikající problémy s povrchem mostu (vlnění vozovky).
Stavba EXITU 8 a protihlukové stěny kolem Nupak nejsou dosud zkolaudovány. Protože se v
současné době již nedá měření hluku provádět, bude obec Dobřejovice na hygieně provedení měření
z EXITU 8 požadovat v jarních měsících.
Stažení kontejneru na použitý textil. Společnost POTEX oznámila, že 25. 1. 2011 stáhla kontejner
na použitý textil, který byl u obecního úřadu a to z důvodu nízké výtěžnosti. O opakované instalaci
kontejneru neuvažují.
Horní ulice – problém tání sněhu a stékání vody z pole na komunikaci a do ČOV.
V Horní ulici po odstranění části valu stékala voda z pole na komunikaci a následně do splaškové
kanalizace. Protože v daném místě se jedná o jednotnou kanalizaci, způsobovala zvýšení nátoku
dešťové vody na ČOV a možné zhoršení její funkce. Ve snaze omezit nátok vody na komunikaci,
byl po dohodě s vlastníkem pozemku částečně upraven pozemek tak, aby se vytvořil nový zátaras.
Množství vody však překonalo uvedenou překážku a tak zatím byl částečně zajištěn odtok do
kanalizace, kdy v případě většího množství dešťové vody zajišťují 2 oddělovače dešťové vody
odvod vody do potoka. Řešení bude velice složité, zvláště když po stavbě okruhu bylo zjištěno, že
došlo ke změně vodních poměrů a v poli nad Horní ulicí se objevily 2 nové prameny.
V letošním roce proběhla na ČOV oprava česlí, výměna čerpadla v nátokové jímce a oprava
oplocení. Oprava česlí cca 30 tis. Kč bude hrazena z provozních prostředků provozovatele. Oprava
oplocení s instalací vrátek byla v programu oprav schválena již od loňského roku a společně s
výměnou čerpadla bude stát obec cca 60 tis. Kč. Probíhají jednání ohledně navýšení množství vody
odváděné z ČOV do potoka. Výměna provzdušňovacích elementů na čističce odpadních vod (ČOV)
a montáž zpětné klapky. Z návrhu investic pro rok 2011 na ČOV byla vybrána výměna
provzdušňovacích elementů, požadovaná provozovatelem a dále instalace zpětné klapky u
oddělovače dešťových vod, aby došlo k zamezení nátoku vody z potoka do ČOV. Provzdušňovací
elementy jsou v provozu od r. 1994 (životnost 10 let) a podle provedené kontroly je nutná jejich
demontáž a výměna. Předběžná nabídka na provzdušňovací elementy je 334 tis. Kč bez DPH a na
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zpětnou klapku 63 tis. Kč bez DPH. Montáž prvků proběhne v termínu dvou měsíců. Zastupitelstvo
schvaluje provedení oprav na Čističce odpadních vod spočívající v demontáži a výměně
provzdušňovacích elementů a dodávce a montáži zpětné klapky na oddělovači dešťových vod
v celkové předběžné výši 397 tis. Kč bez DPH, kterou bere jako maximální. ČOV Dobřejovice –
protokol o kontrolním zjištění – ČIŢP Na Čističce odpadních vod Dobřejovice (ČOV) proběhla dne
24. 5. 2011 kontrola České inspekce životního prostředí, oddělení ochrany vod. Závěr: Bylo
zjištěno, že ČOV je řádně provozována. ČIŢP požaduje aktualizaci Provozního řádu do 31. 8. 2011.
Provozní deník je řádně veden v souladu s provozním řádem a obsahuje všechny potřebné záznamy.
Při místní prohlídce nebyly zjištěny provozní závady. Bylo zjištěno, že v roce 2010 bylo o cca 32 %
překročeno povolené množství vypouštěných vod. Došlo tím k porušení § 8 a § 38 vodního zákona
a s provozovatelem bude zavedeno správní řízení o uložení pokuty ve smyslu zákona č. 500/2004
Sb. Analýzy vzorků odpadní vody byly prováděny nad rámec platného rozhodnutí 12x oproti
čtyřem předepsaným. Provozovatel provádí kontrolu kanalizace, zaměřenou na zdroje přítoku
balastních vod. Dále byla zjištěna nefunkčnost kyslíkové sondy, která má řídit množství kyslíku v
odpadních vodách. Dle vyjádření provozovatele nefunkčnost kyslíkové sondy nemá vliv na funkci
technologie a kvalitu odtékající přečištěné odpadní vody. Zprovoznění měření kyslíku bude
projednáno s vlastníkem, tj. obcí Dobřejovice. Provozovatel požádá jménem obce Dobřejovice o
navýšení množství vypouštěných odpadních vod do recipientu. Zastupitelstvo bere na vědomí
závěry Protokolu o kontrolním zjištění z kontroly na ČOV Dobřejovice, provedenou ČIŢP, oddělení
ochrany vod dne 24. 5. 2011. ČOV Dobřejovice – výměna aeračního systému. Na ČOV
Dobřejovice byla ve dnech 30. 5. 2011 – 2. 6. 2011 provedena plánovaná výměna aeračního
systému. V těchto dnech byla ČOV odstavena z provozu. Přitékající odpadní vody byly
akumulovány a odváženy na jinou čističku, takže nedošlo k situaci, že by nepřečištěné odpadní
vody vytékaly do potoka. Tato výměna aeračních prvků je součástí prací, které mají zajistit
správnou funkci ČOV. V současné době již je ČOV v běžném provozu. Dále byla osazena zpětná
klapka na oddělovači balastních vod do Dobřejovického potoka. Intenzifikace čističky odpadních
vod (ČOV) Dobřejovice. V současné době se ČOV dostává na hranici možností. Probíhají jednání s
1.SčV, a.s. ve věci řešení intenzifikaci ČOV a zároveň obec hledá důvody velkého množství
balastních vod natékajících do ČOV. V týdnu od 10. 10. 2011 proběhnou kamerové prohlídky
dešťové a splaškové kanalizace, které provede firma PROJECT ISA, s.r.o., Praha 9 ve spolupráci s
provozovatelem vodohospodářského majetku 1. SčV, a.s. Na základě výsledků kamerových
zkoušek budou přijata opatření ke snížení množství balastních vod natékajících na čističku. Zároveň
proběhnou jednání s investory v obci, kteří mají zájem na napojení na ČOV, kde bude řešeno
zvýšení kapacity na potřebné množství.
Ukládá starostce a místostarostovi ve spolupráci s provozovatelem, trvale projednávat záležitosti
příslušející obci z hlediska vlastnictví a provozuschopnosti ČOV Dobřejovice.
Kaštanová ulice - úprava kaštanů
V sobotu 12. 3. 2011 byly v Kaštanové ulici pokáceny čtyři kaštany koňské a dva ořechy. Stromy
byly vyhnilé a nebezpečné. Protože kaštany nejsou napadeny plísní, je možno v ulici opětovně
dosadit kaštany. V případě potřeby budou vysazeny kaštany červené, které nejsou tak náchylné
k napadení klíněnkou. Jedná se o stromky cca 2,5 m vysoké, obvod kmene v 1,20 m 14 cm a v ceně
3.520,- Kč za kus.
Zároveň byl zaslán dopis Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s výzvou k prověření
zdravotního stavu kaštanů ve dvoře u bytového domu č. 115.
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Stromy na pozemku 5/1, díl 5 – kaštany. Na základě žádosti obce proběhlo dne 5. 4. 2011 místní
šetření z důvodu posouzení zdravotního stavu kaštanů na pozemku 5/1, díl 5 (jedná se o pozemek v
bývalém dvoře za zámkem), kterého se zúčastnili zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen ÚZSVM) a obce. Pozemek je ve správě ÚZSVM. Bylo dohodnuto, že
ÚZSVM zajistí odborníka na posouzení zdravotního stavu kaštanů, mezitím ÚZSVM prostor osadí
informačními značkami zakazujícími vstup pod kaštany a Obec odstraní prkna z lavičky. Podle
výsledku posouzení bude určen další postup.
Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných
materiálů v obci.
V jarním a hlavně podzimním období dochází trvale v obci ke spalování rostlinných zbytků.
Přestože postupně obec nabízí způsob likvidaci bioodpadu, jedná se zatím o malé procento
obyvatel, které tuto možnost využívají. Další možnost na likvidaci vyřezaných větví je u rybníka
Skalník. Bohužel někteří občané si toto místo pletou se skládkou a jsou schopni tam vyvézt veškerý
odpad, který nejde ani zlikvidovat. V případě, že by se podařilo takového občana zjistit, je možné
mu uložit pokutu až 50 tis. Kč. Také si někteří občané neuvědomují, že když vyvážejí větve a dřevo
„do skály“ že je potřeba je uložit co nejblíže na místo spalování. Roztahané větve často není možné
lidskou silou srovnat. Zatím není v obci možnost centrální likvidace bioodpadu a někteří občané
nejsou při spalování odpadů ohleduplní vůči sousedům. Zastupitelstvo proto rozhodlo připravit
obecně závaznou vyhlášku na omezení doby, kdy nelze suché rostlinné zbytky spalovat a to:
1) V období od 1. května do 30. října v době od 16.00 hodin do 8.00 hodin příštího
dne.
2) V období celého roku v neděli a státem uznaných svátcích
Výběr projektanta na rekonstrukci vybraných místních komunikací. Výběrového řízení na
zpracování projektu na rekonstrukci vybraných místních komunikací (Kaštanová I, U Křížku,
Březová, Polní, Příčná, U Kapličky) se účastnily 3 firmy:
1. VPÚ DECO Praha, a.s.,
2. PRO – Consult, s.r.o., Praha 7,
3. AVS Projekt s.r.o., Praha 4.
Výběrová komise doporučuje zastupitelstvu pro zpracování projektu na opravu a rekonstrukci
komunikací společnost AVS Projekt s.r.o., Praha 4, která nabídla nejnižší cenu a zpracovala
nejkvalitnější nabídku. Zastupitelstvo schvaluje výběr firmy AVS Projekt s.r.o., Praha 7 jako
dodavatele na projektování oprav a rekonstrukce místních komunikací za nabídkovou cenu
349.320,- Kč vč. DPH a ukládá starostce a místostarostovi připravit Smlouvu o dílo.
Zemní val podél silnice II/00101. V rámci Územního plánu Dobřejovic je navržen zemní val podél
silnice II/00101 pro zlepšení ochrany obyvatel před hlukem jak ze silnice II/00101, tak i z
Pražského okruhu, konkrétně mostu. Pozemky, na kterých je zemní val umístěn, patří kromě obce
dalším deseti vlastníkům a spoluvlastníkům. Podél valu je vedena polní cesta v majetku obce
Dobřejovice. Pro umístění valu je nutné pozemky vykoupit. Základem ceny pro výkup pozemků je
Znalecký posudek, který určí min. základní cenu. Po odkoupení pozemků bude nutné jednat s
uživatelem pozemků – AGRO Jesenice, a.s. o výpovědi a to jak pozemků na val, tak i na polní
cestu, aby tam byl přístup stavební dopravy a následně občanů, zpracovat projekt a zajistit firmu na
vybudování valu.
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Lípy u roboty. V registrovaném krajinném prvku, který vede podle komunikace U Křížku, tj. od
roboty směrem ke kaštanům, rostou lípy, z nichž některé jsou na koncových větvích silně proschlé a
ohrožují okolojdoucí i vozidla pádem. Zároveň ze spodní části kmene vyrůstají výmladky, které
stromy oslabují. Zastupitelstvo rozhodlo o úpravě lip, která může být prováděna již v současné
době. Není nutné čekat na období vegetačního klidu. Zároveň není v tomto případě nutné žádat o
stanovisko ke vstupu do registrovaného krajinného prvku Odbor životního prostředí, se kterým byla
problematika konsultována. Byl osloven specialista na ošetření lip, který ocení výškové práce a
poradí s činnostmi, které mohou vykonat pracovníci obce. Zastupitelstvo bere informaci o úpravě
lip v registrovaném krajinném prvku „U roboty“ na vědomí.
Informace o řešení škody na majetku obce (odpadkové koše, keře). Účastníci výtržnictví se dostavili
na obec a uhradili škodu ve výši 13.444,- Kč. Předali omluvný dopis, ve kterém přislíbili vysazení
stromu dle požadavku obce.
Dohoda o obnově historických polních cest.
Obce Modletice, Popovičky a Dobřejovice mezi sebou uzavřely „Dohodu o obnově historických
polních cest. Záměrem dohody je postupná obnova polních cest, které v minulosti spojovaly
zmíněné obce tak, aby došlo k jejich opětovnému propojení. Postupně by se měla vytvořit síť cest
spojujících sousední obce.
*Činnost politických stran, spolků, kulturní dění v obci
Žádost o poskytnutí daru nebo zápůjčky pro potřeby Policie ČR.
Policie ČR, obvodní oddělení Čestlice, oslovila obec Dobřejovice se žádostí o poskytnutí daru nebo
zápůjčky v rámci Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku a to l ks mininotebooku v ceně do 8 tis. Kč. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí zápůjčky l
ks mini notebooku pro potřeby PČR, Obvodního oddělení Čestlice
Tak jak již každý rok v naší obci tradicí bývá, dne 11. 2. 2011 se konal Masopustní průvod obcí.
Účastníci průvodu se sešli v půl dvanácté v kabinách na fotbalovém hřišti. Potěšením bylo, že se
mezi občany přidali i do různorodých masek oděni i občané z okolních obcí. Počasí přálo a tak za
doprovodu hudby pana Bezoušky a jeho kolegů jsme chvilku po půl jedné vyrazily a procházku
obcí. Jako každý rok nás potěšili spoluobčané, kteří nám připravili něco malého k snědku či
k zahřátí, vždy to potěší a hlavně doplní energii na další pochod a také zahřeje. I letos se mezi námi
našli tací, kteří měli větší přísun tekutin na zahřátí, než stačili vychodit a tak ke konci průvodu byli
podporováni a přidržováni ve svislé poloze. Zdárně jsme dorazili do výchozího bodu a hladoví
přivítali večeři v hospodě Na hřišti, kterou nám připravil pan Sačko s manželkou. Po večeři se opět
pan Bezouška dal do hraní a za tance a zpěvu se někteří bavili skoro do ranního svítání. Věřím, že
příští rok bude tento náš don vydařený tak, jako ten letošní.
13. 3. 2011 se v restauraci Inema uskutečnil dětský karneval, který měl obrovský úspěch a to hlavně
díky Vám, kteří jste mezi nás přišli. Nejprve nám divadelní soubor KŮZLE ztvárnili pohádku
Čarovná květina. Děti se zájmem sledovaly pohádku a někteří si dokonce i v pohádce zahrály. Pak
jsme si zatančili a zasoutěžili o medaile a sladkosti. Jelikož byly všechny masky krásné a v záplavě
PRINCEZEN, ČARODĚJŮ, ZVÍŘÁTEK nebylo možné vybrat tu nejkrásnější masku, byli nakonec
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vítězové všichni. A po skončení dětského karnevalu pokračovali v zábavě a veselení odrostlejší děti
a spousta dospělých, kteří přišli na karneval pro dospělé a taktéž si to náramně užili.
Úklid obce a termíny svozů.
9. dubna 2011 pořádá Myslivecké sdružení Družba Dobřejovice - úsek Dobřejovice ve spolupráci
s obcí Dobřejovice jarní úklid obce. Vedoucím akce je Jan Krejčí. Sraz je před Obecním úřadem
Dobřejovice v 8.30 hod. Objednány jsou dva 9 t kontejnery. Pytle na odpadky jsou připraveny. Svoz
pytlů bude zajišťovat Vítek a Krejčí. Nebudou objednávány traktory ani nákladní automobily. Po
skončení úklidu bude připraveno na zadním hřišti opékání buřtů.
16. dubna 2011 bude zajištěn sběr nebezpečných odpadů od 8.00 do 8.30 hod. na parkovišti u hřiště.
23. dubna proběhne sběr velkoobjemového odpadu – parkoviště u hřiště od 8.00 do 12.00 hod.
Žádost o příspěvek na Dětský den v Dobřejovicích. Občanské sdružení Dobřejovický
ČTYŘLÍSTEK připravuje na 28. 5. 2011 3. ročník Dětského dne v Dobřejovicích. Žádá
zastupitelstvo obce o příspěvek na jeho zajištění. Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na
zajištění Dětského dne v Dobřejovicích ve výši 3.000,- Kč. Občanské sdružení Dobřejovický
ČTYŘLÍSTEK poslalo zastupitelstvu obce poděkování za příspěvek na dětský den.
Celoroční činnost o. s. Dobřejovický čtyřlístek:
Scénář každé připravované akce je stejný – nejprve schůzky – vymyslet program, kdo co připraví,
co je potřeba vytisknout, přivézt, objednat. Pak vyslat žádost na krásné počasí a čekat, že se na nic
nezapomene. Jsme již po těch uspořádaných akcích pro širokou veřejnost sehraný tým, tou velkou
neznámou je vždy počasí a to ani tentokrát nezklamalo. Tak jako v minulých ročnících, tak i letos
bylo připraveno osm stanovišť, kde se soutěžilo. Samotné přípravy šly v nádherném počasí všem od
ruky, pracovaly nejen holky ze ČYTŘLÍSTKU, ale i jejich kluci, členové, děti a spříznění kamarádi.
V jednu hodinu, kdy dětský den začínal, byli všichni na svých místech a mohlo vypuknout vše, co
pro dětský den s podtitulem - „ŘEMESLA A POVOLÁNÍ“ bylo připraveno. Zabavit se mohly děti
nejen na hřišti, ale byla připravena ZÁCHRANNÁ AKCE se záchrankou středočeského kraje,
nejprve měla přijet jedna sanitka a nakonec k našemu velikému překvapení dorazily hned tři, celá
záchranná akce byla velmi zdařilá. Pak se nám svou sirénou ohlásilo hasičské auto, kde si nejvíc
děti užily stříkání hasičské pěny, nebylo snad dítko, které by do pěny nevlezlo! Vystoupení Policie
už k našemu dětskému dni neodmyslitelně patří. Letos jsme měli i nafukovací a skákací atrakce,
které měli také úspěch. A velikým překvapením byla ukázka závodních automobilů bratří
Bezoušků. Dětský den se jedním slovem prostě vydařil. Návštěvnost byla veliká, stejně tak
spokojenost a soutěžní elán. Děkujeme všem, kteří pomohli, přispěli finančně nebo věcně a spolu
se ČTYŘLÍSTKEM se podíleli na jednom krásném odpoledni, plném spokojených dětí…, ale i těch
dříve narozených!
3. 9. 2011 za pěkného slunečného počasí se konalo hledání pokladu v hojném počtu hledačů
různého věku. Moc děkujeme Staročeské pekárně v Dobřejovicích, která nám vždy věnuje nějakou
sladkou dobrotu pro účastníky našich akcí.
Moc děkujeme všem účastníkům, kteří se sešli 8. 10.2011 na naší drakiádě. Neodradilo je ani
nevlídné počasí plné přeháněk, které nakonec ustaly. Sešli jsme se všichni v hojném počtu, vítr byl
velmi příznivý a počasí nám vydrželo bez deště.
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Dne 5. 11. 2011 se sešli u obchodu v obrovském počtu velcí, malý i maličcí účastníci v kočárcích,
kteří přišli na lampionový průvod. Společně jsme vyrazili na cestu s rozsvícenými lampiony a
rozzářenými pohledy. Na konci naší cesty nám ochotní tatínci vypustili lampiony štěstí do už černé
oblohy poseté hvězdami a všechny nám vzlétly vzhůru k nebesům, každý měl možnost přát si
nějaké to své tajné přání a všichni věříme, že se nám ta přání splní do posledního.
Dne 27. 11. 2011 proběhlo další rozsvěcení vánočního stromku před obecním úřadem.
Společně s vůní punče, svařeného vínka a vánočky jsme v hojném počtu, i když za velmi větrného
počasí přivítali čas vánoční. Tuto atmosféru podpořili nejen místní školáci, kteří rozsvěcení stromku
doprovázeli hraním koled na flétny a zpěvem, ale také možnost zakoupení si perníkových vánočních
dekorací paní Ludmily Dvořáčkové, adventních věnců z různých materiálů paní Evy Šimkové
z Voděrádek, ale i věnců vyrobených členy o. s. Čtyřlístek, jehož výtěžek z prodeje bude použit na
další plánované akce.
Setkání seniorů 4. 12. 2011 ve Skalici.
Každoroční setkání seniorů v Dobřejovicích bylo v letošním roce pořádáno v restauraci INEMA ve
Skalické ulici v neděli 4. prosince od 13:00 hodin. Seniory opět osobně zvala starostka.
Občerstvení i obsluha byly zajištěny. Hudba byla tradičně p. Bezoušky. Pro seniory si krátké
vystoupení připravily děti z MŠ.

*Školství, tělovýchova a sociální služby
Rozpis příspěvku Mateřské školy Korálek Dobřejovice na rok 2011. Pro rok 2011 je v rozpočtu
obce uvažováno s příspěvkem obce na neinvestiční náklady MŠ ve výši 640.000,- Kč, z toho
70.400,- je dotace obci na školství ze státního rozpočtu. Ředitelka MŠ předložila 16. 3. 2011 rozpis
příspěvku, kdy uvažuje náklady ve výši 1,053.200,- Kč/rok, které budou kryté jednak příspěvkem
obce a jednak předpokládaným školným ve výši 413.200,- Kč. V rozpisu dodržela závazné
ukazatele, tj. spotřeba energií. Zastupitelstvo bere na vědomí předložený rozpis nákladů a výnosů
MŠ na rok 2011. Ukládá ředitelce MŠ zajišťovat maximální šetrnost ve vynakládání neinvestičních
nákladů. Žádost o výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Dobřejovice. Ředitelka Mateřské
školy Korálek Dobřejovice žádá o udělení výjimky v počtu přijatých dětí do druhého oddělení
Mateřské školy Dobřejovice pro školní rok 2011/2012 z počtu 24 dětí na 28 dětí. Zastupitelstvo
obce souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí v druhém oddělení Mateřské školy Korálek
Dobřejovice pro školní rok 2011/2012 z 24 dětí na 28 dětí. Žádost MŠ o grant na projekt na dětské
hřiště „ZAHRADA HROU“. Na základě výzvy Grantové nadace Proměny určené pro mateřské
školy v Praze a Středočeském kraji s počtem dětí vyšším než 50, se ředitelka MŠ Dobřejovice
přihlásila se záměrem úpravy zahrady. Zda grant na úpravu zahrady MŠ získá, bude zveřejněno v
září 2011. Zastupitelstvo bere informaci o podání žádosti o grant z Grantové nadace Proměny na
vědomí a souhlasí s předáním plné moci k vyřizování agendy spojené se žádostí ředitelce MŠ.
Protokol o veřejnoprávní kontrole v MŠ Dobřejovice. Kontrola proběhla dne 31. 8. 2011. Bylo
kontrolováno čerpání prostředků z příspěvku obce na provozní náklady. Byly předloženy veškeré
účetní doklady a kontrolováno odstranění závad zjištěných při minulé kontrole. Bylo zjištěno, že
závady jsou odstraněny. Opatření k nápravě nebyla uložena. K 30. 6. 2011 jsou prostředky
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vyčerpány ze 44,33 %, z toho závazné ukazatele, tj. spotřeba energií z 38,89 %. V nákladech nejsou
vyúčtovány energie – nezúčtovaná záloha je ve výši 103.804,- Kč.
Informace o přijetí sponzorského daru v MŠ Dobřejovice. Ředitelka Mateřské školy Korálek
Dobřejovice předložila seznam sponzorských darů za I. pololetí 2011 – MŠ získala 2.000,- Kč.
Smlouva o spolupráci na žádosti o dotaci na dětské hřiště v MŠ Dobřejovice. Obec Dobřejovice ve
spolupráci se společností TEWIKO systems s.r.o. bude připravovat projekt na úpravu dětského
hřiště v Mateřské škole Dobřejovice. V rámci spolupráce společnost předložila návrh Smlouvy o
poskytování poradenských služeb. Ve spolupráci s firmou bude obec žádat o dotaci na dětské hřiště.
Žádost o dotaci bude podána na Ministerstvo pro místní rozvoj. V případě přidělení dotace je podíl
obce minimálně 30 %. Projekt by mohl dosáhnout výše 400.000,- Kč.
Žádost o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MŠ. Ředitelka MŠ požádala o přesun
finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu z kapitoly služeb do kapitoly pořízení
drobných dlouhodobých předmětů ve výši 10.000,- Kč. Této žádosti bylo vyhověno.
Česká pošta Dobřejovice – otevírací doba.
Vedoucí pošty Dobřejovice předložila žádost o úpravu hodin pro veřejnost. Proti současnému stavu
navrhuje prodloužení polední přestávky o hodinu a to od 11:00 do 13:00 a v pátek zkrácení otevírací
doby z 17:00 na 16:00. Ostatní hodiny zůstávají stejné. V současné době již Česká pošta
neodsouhlasuje s obcí otevírací dobu, jen ji oznámí.
Darovací smlouva FK Dobřejovice na rok 2011
V rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 byla podepsána Darovací smlouva s Fotbalovým klubem
Dobřejovice pro rok 2011 ve výši 60.000,- Kč. Prostředky jsou určeny pro oddíly dorostu a na
údržbu hřiště.
Stanovisko k otevření Základní školy Parentes v Dobřejovicích. Zástupci občanského sdružení
Parentes se obrátili na obec Dobřejovice se žádostí o vyjádření k záměru zřízení Základní školy v
prostorách Zámečku Dobřejovice (informace o společnosti na www.parentes.cz). Jednalo by se o
období cca 2 let do doby, než bude postavena škola v Dolních Břežanech. V současné době sdružení
založilo a provozuje Mateřskou školu Ratolest na Petříkově a Lipka Praze 5 a připravuje výstavbu
základní školy v Dolních Břežanech. Jedná se o soukromé církevní školy. V prvním školním roce
2011/2012 předpokládají v Dobřejovicích otevření jednoho ročníku pravděpodobně o jedné třídě
(pokračování ze školek). Děti by měli svážet autobusem. Zastupitelstvo souhlasí s otevřením a
provozováním Základní školy Parentes v obci Dobřejovice od školního roku 2011/2012.
Zřizovatelem školské právnické osoby. Základní škola Parentes je Občanské sdružení Parentes.
Klíčem k úspěchu vzdělávacího programu ve školách zřizovaných občanským sdružením Parentes
je individuální přístup ke každému žákovi. Výukový model, který se uplatňuje ve školách
zřizovaných občanským sdružením Parentes, je realizován již ve 38 zemích. Celkem se tento
způsob výchovy nabízí rodičům již ve více než 500 vzdělávacích zařízeních po celém světě.
Základní škola Parentes Dobřejovice zahájila svou činnost ve školním roce 2011/2012. Pravidelná
výuka začala v pondělí 5. září 2011 v 9.00. Škola provozuje svou činnost v zámečku Dobřejovice.
Projekt počítá se zakoupením školního autobusu, který usnadní rodičům dopravu dětí do školy.
Doprava je zajištěna z vybraných míst vždy po dohodě s rodiči. Ve školním roce 2011/2012
zejména z našich školek na Smíchově a v Petříkově. Ve školním roce 2011-2012 jsme otevřeli 1. 4. třídu. Ve škole je zajištěna ranní i odpolední družina.
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Dohoda č. 114/2011/FS o finančním příspěvku na úhradu neinvestičních výdajů za žáka v ZŠ
Nerudova, Říčany. Obec Dobřejovice má uzavřenou s Městským úřadem Říčany Smlouvu o
spádovosti s ohledem na docházku dětí do základních škol. Mezi těmito školami však není uvedena
ZŠ Nerudova, typu praktická. Tuto školu navštěvuje z Dobřejovic jedna žákyně – roční náklad je 12
tis. Kč. Smlouvy na neinvestiční náklady s ostatními obcemi (Čestlice, Průhonice, Jesenice a
některé pražské školy) obec uzavírá – u pražských teď již uvádíme, že máme uzavřenou smlouvu o
spádovosti s městem Říčany. Průměrný roční náklad na děti v základních školách činí 500 tis. Kč.
Důvodem uzavírání smluv a následných plateb je povinnost obce zajistit povinnou školní docházku,
a pokud nemá svojí školu, je ze zákona povinna hradit neinvestiční náklady za žáky obce, kteří jsou
v obci trvale hlášeni. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o uzavírání dohod a úhradě
neinvestičních nákladů na žáky do základních škol v jiných obcích.
*Počasí v průběhu roku
Rok 2011 nebyl s průměrnou roční teplotou vzduchu 8,4 °C (normál je 7,5 °C) a srážkovými úhrny
624 mm tj. 92 % normálu. Počasí uplynulého roku ale přineslo velkou zátěž pro citlivou skupinu
obyvatel – setkávali jsme se s častými tlakovými výkyvy, rychle se střídalo teplé proudění se
studeným, v létě jsme zaznamenali málo slunečního svitu a listopad přinesl do nižších poloh
inverzní charakter počasí a s ním související zhoršené rozptylové podmínky. Našemu zdraví
nepřispěl ani teplý průběh prosince.
Leden:
byl jako na houpačce. V první třetině měsíce panovalo zimní počasí s teplotami pod bodem mrazu,
sněžením a souvislou sněhovou pokrývkou. Ve druhé třetině se výrazně oteplilo, srážky padaly
dešťové a sněhu rychle ubývalo. V poslední třetině se opět o slovo přihlásila zima, teploty klesly
pod bod mrazu a sněhové srážky vytvořily novou souvislou sněhovou pokrývku. Průměrná teplota
vzduchu byla -2,2 °C. Nejvyšší teplota 7,2 °C byla 17. ledna. Minimální teplota vzduchu byla -9,8
°C dne 5. ledna. Přízemní teplota vzduchu byla nejnižší dne 30. ledna a to -11,9 °C. Souvislá
sněhová pokrývka ležela celkem 19 dnů a její výška se pohybovala okolo 25 cm. Bylo 17 dnů s
výskytem slunečního svitu. Mlha se objevovala ve 21 dnech, námraza se vyskytovala také ve 21
dnech a v sedmi dnech byla zaznamenána ledovka.
Únor:
sice teplotami připomínal zimní měsíc, ale srážkově byl výrazně podprůměrný. Průměrná teplota
vzduchu byla -3,9 °C. Maximální teplota vzduchu vystoupila nejvíce na 6,7 °C dne 7. února,
minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na -14,2 °C dne 23. února. Sněhová pokrývka dosahovala
výšky okolo 22 cm. Slunce svítilo v 18 dnech. Mlha byla registrována v 15 dnech, námraza, se
vyskytovala ve 13 dnech a ledovka byla zaznamenána v 11 dnech.
Březen:
byl poměrně suchý a teplý měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 3,0 °C. Maximální teplota
vzduchu byla 14,4 °C dne 31. března, minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na -9,7 °C dne 2.
března. Srážek celkem spadlo v březnu okolo 30,4 mm. Nejvíce spadlo srážek za 24 hod. dne 18.
března okolo 10,3 mm. Sněhová pokrývka byla skromná a to maximálně do 10cm. Slunce svítilo v
březnu ve 27 dnech. Mlha byla zaznamenána v 10 dnech a námraza se vyskytovala ve 2 dnech.
Duben:
byl teplý a slunečný měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 9,6 °C. Maximální teplota vzduchu
24

vystoupila na 20,5 °C dne 23. dubna, minimální teplota vzduchu byla zaznamenána dne 13. dubna 0,4 °C a přízemní minimální teplota vzduchu nejvíce klesla na -1,8 °C dne 10. dubna. Srážky se
pohybovaly okolo 50 mm. Nejvíce jich spadlo 25. dubna. 13. a 14. dubna se objevily srážky
sněhové, které se ale dlouho neudržely. Sluníčko na nás svítilo v 28 dnech. Mlha nás potrápila v 6
dnech a celkem bylo v dubnu 5 dnů, kdy se objevila bouřka.
Květen:
měl chladný začátek se sněhovými srážkami, ale od druhého týdne už byl teplý a slunečný měsíc.
Průměrná teplota vzduchu byla 12,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla dne 31. května a to 23,2
°C, minimální teplota vzduchu nejvíce spadla na -1,9 °C dne 4. května a přízemní minimální teplota
vzduchu byla nejnižší 6. května -6,3 °C. Celkový úhrn srážek se pohyboval okolo 80,5 mm. Nejvíce
jich spadlo 3. května a to smíšené. Ve 27 dnech jsme byli obdařeni slunečním svitem. Mlha se
objevila v 9 dnech, ve čtyřech dnech byl zaznamenán výskyt bouřky.
Červen:
byl teplý měsíc. Průměrná teplota vzduchu byla 15,5 °C. Maximální teplota vzduchu vystoupila dne
22. června na 25,2 °C. Minimální teplota vzduchu klesla na hodnotu 7,3 °C dne 20. června. Srážek
spadlo okolo 107,9 mm, nejvíce jich spadlo 30. června. Slunce nás hřálo 30 dnů a v 10 dnech byly
bouřky.
Červenec:
jakoby vůbec nepatřil k letním měsícům. Za celý měsíc byly pouze tři letní dny (max. teplota
vzduchu 25 °C a více). Celý měsíc byl teplotně podprůměrný, naopak srážek jsme si mohli užít více
než dost. Průměrná teplota vzduchu byla 14,9 °C. Maximální teplota vzduchu byla 26,0 °C dne 9.
července, minimální teplota vzduchu 7,2 °C dne 1. a 3. července. Srážek celkem spadlo okolo
178,2 mm, nejvíce 21. července. Sluneční svit byl ve 24 dnech a v 6dnech byly bouřky.
Srpen:
ze začátku pokračoval v trendu chladného počasí a už to vypadalo, že se letos s letním počasím
můžeme rozloučit. Naštěstí se začalo postupně oteplovat a druhá polovina měsíce už byla teplotně
nadprůměrná. Průměrná teplota vzduchu byla 17,4 °C. Maximální teplota 28,4 °C byla 24. srpna,
minimální teplota vzduchu 7,1 °C dne 11. srpna. Celkem spadlo okolo 62,7 mm srážek a nejvíce
spadlo 15. srpna. Slunce svítilo ve 29 dnech, 8 dnů s výskytem bouřky.
Září:
bylo teplé a slunečné. Průměrná teplota vzduchu byla 14,8 °C. Maximální teplota vzduchu
vystoupila na 24,7 °C dne 5. září. Minimální teplota vzduchu nejvíce klesla 7,4 °C 15. a 24. září.
Celkový měsíční úhrn srážek byl jen okolo 16,5 mm, nejvíce jich bylo 8. září. Sluníčko hřálo 27
dnů a zchladila nás jedna bouřka.
Říjen:
nám přinesl teplé a příjemné podzimní počasí. V polovině měsíce se sice objevily i sněhové srážky,
ale přesto říjen nedal zimě šanci. Průměrná teplota vzduchu byla 7,1 °C. Maximální teplota vzduchu
byla 1. října 20,7 °C. Minimální teplota -1,6 °C 16. října. Srážek bylo 36,4 mm. 15. října dopoledne
padaly srážky smíšené. Nejvíce srážek za 24 hod. spadlo dne 7. října. Celkem bylo 26 dnů s
výskytem slunečního svitu. Mlha byla zaznamenána v 7 dnech.
Listopad:
byl suchý a chladný měsíc. Srážky se vyskytly pouze ve třech dnech a to jen v souvislosti se silnou
mlhou v podobě občasného slabého mrznoucího mrholení. Za celý měsíc byl srážkový úhrn jen 1,5
mm! Průměrná teplota vzduchu byla 1,9 °C a maximální teplota vzduchu 14,0 °C dne 9. listopadu,
nejnižší přízemní teplota byla 16. listopadu -4,8 °C. Bylo celkem 18 dnů slunečních dnů. Mlha byla
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v 16 dnech, námraza v 14 dnech a díky mrznoucímu mrholení byl v deseti dnech zaznamenán
výskyt ledovky.
Prosinec:
průběhem počasí spíše připomínal podzim. Slunce vykouklo jen zřídka, převážně padaly srážky a
díky teplotám kolísajícím okolo bodu mrazu se střídaly dešťové se sněhovými a mrznoucími
srážkami. Průměrná teplota vzduchu byla -0,2 °C. Maximální teplota vzduchu byla 6,6 °C 5.
prosince, minimální teplota vzduchu -10,4 °C 21. prosince. Celkový úhrn srážek byl v prosinci
okolo 49,6 mm. Srážky ať v kapalném nebo tuhém stavu padaly v 25 dnech. Nejvíce srážek spadlo
9. prosince. Souvislá sněhová pokrývka ležela jen 10 dnů a její maximální výška byla okolo 17 cm.
Sluníčko rozjasnilo oblohu v 17 dnech. Mlha byla v 15 dnech, námraza byla ve 14 dnech a díky
mrznoucím srážkám se vyskytovala i ledovka, která byla registrována v devíti dnech.

*Obyvatelstvo
K 31. 12. 2011 bylo v obci Dobřejovice přihlášeno k trvalému pobytu 806 obyvatel české
národnosti a 26 cizinců. Dále je evidováno 190 cizinců s dlouhodobým pobytem vízového cizince
a přechodným pobytem občana EU. V obci bylo k 31. 12. 2011 z 806 obyvatel 383 mužů a 423 žen
V roce 2011 se v obci narodilo 12 nových občánků:
leden – Knap Adrian, Vačkářova ul.
duben – Kruliš Petr, Vačkářova ul.
Dvořáček Mikuláš ul.
květen – Kuklová Veronika, Vačkářova ul.
Brotánková Veronika, Skalická ul.
červen – Vobrová Nikola, Kaštanová ul.
Kouba Lukáš, Skalická ul.
červenec – Rojková Natálie, Skalická ul.
Sklenářová Jana, Čestlická ul.
Lásková Laura, Čestlická ul.
Lásková Nela, Čestlická ul.
prosinec – Scalia Lara Irena, Sportovní ul.
80. a více let v roce 2011 oslavili tito spoluobčané:
leden – Malá Věra, Březová 106
Koblihová Julie, Horní 199
Slabihoudová Marie, Kaštanová 95
Maříková Marie, U Kapličky 22
únor - Dvořáčková Marie, Skalická 51
březen – Čmolík Otto, Vačkářova 290
květen – Dudek Josef, Skalická 77
červen – Koudelková Mária, Žitná 173
červenec – Michler Stanislav, Skalická 56
srpen - Černá Antonie, Březová 118
Urbanová Zdeňka, U Zámku 220
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září - Gut Josef, Košumberk 2
Macháčková Božena, U kapličky 13
Nejedlá Marie, U zámku 38
listopad - Zettlizerová Miloslava, Čestlická 17
Štěpaník Rudolf, Skalická 33
prosinec - Žilíková Mária, U Zámku 219
Hodač Štěpán, Polní 89
V roce 2011 nás opustili tito spoluobčané:
Maříková Marie, U Kapličky ul.
Bezoušková Anna, Skalická ul.
Židlický Miroslav, U Křížku ul.
Bursík Vladislav, Čestlická ul.
Michler Stanislav, Skalická ul.
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