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Dobřejovice, lČ: oo24o1'4l

Zápis č. 16
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 13.2.2o2o od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni:

Ladislav Bezouška, lng. Pavel Brotánek, lng. Jan Chvátal, Martin Joza, Jan Krejčí,
Bc. Zbyněk Kudláček, lng. Libor Stárek, Martĺn Sklenář,
Pavla Mikušková (od 18:56)

občanéobce Dobřejovĺce v počtu cca 9 lidí.
Omluveni:
l. ZAHAJ EN í zAsEDÁN í zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v ].8:02 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s93 odst' 1 zákona
o obcích, informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřednídesce od z.I.2o2o. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupitelstva (Pavla Mikušková se ze začátku jednání
z pracovních důvodůomluvila, dorazila v L8:56) a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
starosta dále ĺnformoval všechny přítomné, źe je zveřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce.
t!. URčENíZAPISoVATELE A

oVĚŘoVATEtŮ

Starosta navrhl určit zapisovatelem zápĺsu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č,. zo2oĺL6ĺo!|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zostupitelstvo obce Dobřejovice lng. Jona
Chvótola.

Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení bvlo schváleno'

proti-

zdržel se -

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce Dobřejovice zastupĺtele lng. Libora
Stárka a Ladislava Bezoušku. K návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy'
Návrh usnesení č'. 2o2o l L6| o2z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednónĺ zastupiteIstva obce Dobřejovice
lng. Liboro stórka a Ladislovo Bezoušku.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno'
ttl.

PRoGRAM zAsEDÁNí

(projednóvónĺbodu od 7:52 do 3:59 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta navrhl doplnit program o samostatný bod
10. Garáž pro obecní technĺku - smlouva o dílo
Nebyly Vzneseny dalšínávrhy na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení ć,. 2o2o l t6l 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující program jednóní zastupitelstvq obce Dobřejovice
1. Kontrolo usnesenĺ
2. Smlouva o smlouvě budoucĺ o zřízenĺvěcného břemene Črz oistribuce - přetožko Na Nóvsi 36
3. Zóměr umístěnímobilnĺho prodejního kiosku s terasou - Stqročeskó pekórna

-
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4.
5.
6.
7'
8.
9.

ZadónĺVZMR - Měřiče rychlosti s kamerovým systémem
Smlouva o umístěnízařĺzenĺ(ukazatele rychtosti)_ ČEZ Distribuce
Nařízeníobce č.1/2020 o zókazu podomního o pochůzkovéhoprodeje
Zóměr obce _ ,,Výstavba cyklo a pěšístezky no Modletice"
Zóměr obce _,,Nový chodnĺk o autobusovó zastóvka v ulici Košumberk"
Zóměr obce _ Rekonstrukce křižovatky ,,Na ohródce"
70. Garóž pro obecnĺtechniku _ smlouva o dílo
77. Směnnó smlouvo - parc. č. 725/6, 725/7 a čústipozemku parc. č. 725/L0 (ŻPTREAL)
12. Zpróva finončního výboru
13. lnformace o rozpočtovémopotřeníč.14/2019, přijatém v pravomocistarosty
14. Rťlzné
.
lnÍormace o postupu zpracovóní nového Strategického plónu obce
.
lnÍormace o rozsudku Nejvyššíhospróvnĺho soudu _ oZ Česttice _ jih
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
IV. PRoJEDNÁtví

sooŮ PRoGRAMU

Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvóníbodu od 3:59 do 5:57 zveřejněného audiozóznomu)

o

o
o
o
o
o
r
o
o

Usneseníć,.2oL9lo7|ĺs_Żádostio pozemky SPÚ: Splněno: nahrazeno usnesením
zo7sl1.4l08

č.

Usnesení č'.zotg|tL/u * strategický plán: Trvá: jednání pracovní skupiny a ĺnformace
bude plněno průběžně. viz různé
Usnesení č,.2oL9lĹ2/tt - výstavba garáŽe pro obecní technĺku: Trvá: vydáno stavební
povolení, SoD na realĺzacije součástídnesprojednávaného bodu.
Usnesen í č,.2.ot9ĺt2|tz- eořízení radarů: Trvá: vĺz projednáva ný bod '
Usnesení č,.2ot9ĺt3/05- lnventury: Trvá: lnventury byly z většíčásti provedeny a
připravuje se závěrečná zpráva, potřebná k auditu L8.2'2020
Usnesení ć,.2ot9ĺĹ3lo7 _ Pŕípravasměnné smlouvy OPTREAL: Trvá: vĺz dnešníbod jednání
zastupitelstva
Usneseni č,.2ot9ĺt4l06- Veřejnoprávní sm|ouva Junĺor Dobřejovice z.s.: Splněno: Smlouva
byla podepsána, je založena a zveřejněna na internetových
Usnesení č,. 2ot9ll4lo8 _ Bezúplatný převod pozemků SPÚ: Trvá: Žádostĺ o pozemky
týkajících se komunikací byly odeslány. Následně budou odeslány i žádostĺ o ostatní
pozemky (veřejná zeleň).
Usnesení č,. 2oLglL4ItL _ Úprava investovaných prostředků: Trvá: Na základě jednání
finančníhovýboru bude navrženo nové řešení viz dnešníbod jednání

Bod 2) Smlouva o smlouvě budoucí o zŕízenívěcného břemene čĺzoistribuce - přeložka Na Návsi 36
(projednóvóní bodu od 5:57 do 7:34 zveřejněného audiozóznamu)
Předložená smlouva souvĺsís plněním usnesení č.2079/IIl05 - tedy s realizací přeložky elektrĺckého vedení
k obcí nově zakoupenému objektu Na Návsĺ 36. Se společnostíČez oistribuce, a.s. je nutné uzavřít smlouvu
o věcném břemenu na vedeníNN nad obecním pozemkem. Platba za věcné břemeno v délce tŻbm ve výši
150 Kč/bm vychází z platného usnesení 201'4/o2/Lo tedy celkem 1 800 Kč'
Návrh usnesení č,. 2o2o I t6 | oa:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízenĺvěcnéhobřemene a dohodu
o umĺstěnĺ stavby č. IZ-12-6001885/VB/1 se společnostíČEZ Distribuce, o.s., kteró je přítohou č'2 tohoto
zópisu a pověřuje storostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
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Bod 3) Zámér umístění mobilního prodejního kiosku s terasou - Staročeská pekárna
(projednóvónĺ bodu od 7:34 do 75:50 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval o záměru Staročesképekárny nahradit stávajícípojízdnouprodejnu na obecním
pozemku parc. č. 595llo mobĺlním kioskem. Cílem je umístit na zakázku vyrobený námořníkontejner
s dřevěným opláštěním a prosklenou čelnístranou a tím zlepšĺt vzhled a zajistĺt lepšípodmínky pro prodej'
Ve|ĺkost prodejny je cca 6 x3,7 m. Stávajícíterasa bude rozšířena na délku kiosku a bude opatřena
zábradlím a nájezdem pro kočárky a vozíčky.Majĺtel Staročesképekárny požádal před započetímprojektu o
souhlas zastupitelstva. Konečná podoba kiosku bude předložena obci ke schválení'
V diskuzi o konkrétní podobě záměru Vystoupilĺ Ladĺslav Bezouška, Libor Stárek, Pavel Brotánek, Martin
Joza, Jan Chvátal, Zbyněk Kudláček, Jan Krejčí,Luboš Sejk. Starosta doplnil, že do doby, než bude umožněno
přĺpojení kiosku na vodu a kanalizaci bude u objektu instalován chemický záchod, ktený bude vĺzuálně
sladěn se vzhledem kĺosku. Možnost připojení na vodu a kanalizacĺ bude obec řešit s ohledem na možnou
synergĺi se současným stavem a záměry v okolí.
Návrh usnesení č'. 2o2o l L6 l 05:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺ se zőměrem umĺstěnĺmobilního kiosku o velikosti cca 6 x 3,7 m no
pozemku porc. č. 595/L0 v k. ú' Dobřejovice, který nohradĺv budoucnu stávajícípojízdnou prodejnu'
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ- zdrŽel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 4) Zadání VzMR _ Měřiče rychlostis kamerov'ým systémem
(projednóvóní bodu od 75:50 do 23:78zveřejněného audiozóznamu)

V rámcĺ zastupitelstvem schváleném záměru na pořízení 3 nových ukazatelů rychlosti (usnesení 2ol9lI2l12)
v souvĺslosti se zvýšenou dopravou obci a ĺnformacíod Policie ČR navrhl starosta vyhlásit veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodavatele těchto zaŕízení'Ve dvou případech by se jednalo o náhradu stávajících
(Čestlická, Košumberk - tam jĺžpřestává fungovat a nelze jej opravit). Zároveň by obec zrealĺzovala i radar
v ulicĺJesenĺcká. Stávající ukazatel z čestlické by pak byl přesunut do prostoru na návsĺ u vyústění ulice
Skalické.

Navrženéukazatele rychlostĺjsou oproti stávajícím většía výraznější,umí zobrazovat na panelu RZ
automobĺlu překračujícípovolenou rychlost, poskytují lepšídata o druhu a počtu projíždějícíchautomobĺlů
a jejich součástí jsou i kamery' Ty budou napojené na Policii ČR a zlepší se tak výrazně možnost vyhledávání
pachatelů trestných činů(krádeže automobilů apod.). Statistiky intenzity dopravy budou také napojeny na
Dopravní portál Středočeského kraje.
Na tento projekt obec hodlá čerpat dotaci ze středočeského Fondu obnovy venkova, kde do 30.6.2020
máme alokováno ještě 30]- 284 Kč.
Starosta navrhl složeníkomise pro otevíráníobálek, jejímižčleny budou starosta, místostarosta a pověřená
osoba (zástupce společnosti Acco N Consulting).
Starosta navrhl složeníhodnotící komise starosta, místostarosta, pověřená osoba a dva členové
zastupitelstva a navrhl p. Martina Jozu, předsedu finančníhovýboru a lng. Pavla Brotánka, předsedu
kontrolního výboru.
Jan Krejčíse zeptal, zda probíhají jednánís okolními obcemi ohledně společného kamerového systému
zaměřeného proti trestné činnosti. Starosta informoval o proběhlých jednáních se starostou Vestce, který
tento projekt napojený na obecní policie Vestce připravují pro celý region Dolnobřežansko, projekt je zatím
ve stadiu příprav.
Návrh usnesení č'. 2o2o l L6ĺ 06:

Zostupite lstvo obce Dobřejovice

-

-

:

schvaluje znění zadóvocích podmínek, tj. Zadóvacĺ dokumentaci a Kupnĺ Smlouvu a rozhodlo o
zahójenízakózky molého rozsahu pod nózvem: "Měřiče rychlostis kamerovým systémem". Zakózka
bude zahójena uveřejněním Výzvy k podónínabídek na profilu zodavatele,
schvaluje komisi pro otevírónĺ obólek ve složenĺstorosto, mĺstostarosta a pověřenó osobo (zóstupce

Acco N Cons u lti n g,
schvoluje hodnoticí komisi ve složenĺstorosta, mĺstostorosto, pověřenó osobo, p. Martin Jozo,
předseda finončnĺhovýboru a lng. Pavel Brotónek, předsedo kontrolního výboru,
s

pol e čn osti

3

-

pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem, který bude vybrdn no zókladě
doporuče n ĺ hod n oticĺ kom ise'
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdrŽel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 5) Smlouva o umístění zaŕízení(ukazatele rychlosti) - čez oistribuce
(projednóvónĺbodu od 23:18 do 25:53 zveřejněného audiozóznamu)
Místostarosta v návaznostĺ na předchozí projednávaný bod informoval o záměru obce přesunout stávající,
ale ještě funkční,ukazatel rychlosti z Čestlickéulice na náves. Vhodné umístění je na sloupu nízkéhonapětí
před č.p.45, který v majetku společnosti Čtz oistribuce. Po jednáních se zástupci této společnosti byla
předložena smlouva o bezúplatném umístěnízaŕizení.Zároveňmístostarosta poděkovalZ. Kudláčkovĺ, že
pomohl najít pro obec nejvýhodnějšínapojení ukazatele na elektřinu V tomto místě. jan Krejčíse v této
souvĺslostĺzeptal na příspěvek na měřiče rychlosti přislíbený ze strany společnosti oPTReal. Starosta
potvrdil, že společnost tento příspěvek akceptuje, tento závazek je součástí zápĺsu z jednání se společností
OPTREAL.
Návrh usnesení č'. 2o2o ĺ t6 | 07 :

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje bezúplatnou Smlouvu o umĺstěnĺzařĺzení č' sUZB/40003/2020se
spotečností Črz oistribuce, a.s., kteró je přítohou č.3 tohoto zópisu a pověřuje starostu obce k jejĺmu
podpisu.

Výsledek hlasování: pro 8 proti
Usnesení bvlo schváleno.

-

zdrŽel se

-

Bod 6) Nařízeníobce č,.!l2o2o o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
(projednóvúní bodu od 25:53 do 28:73 zveřejněného audiozóznamu)
Zastupĺtelstvo obce Dobřejovice se na svém jednání dne 5. dubna 20]-8 usnesením č. Żo78l4I/o4 vydalo
Nařízeníobce č' 1'/2oL8, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje' Starosta ĺnformoval, źe dne L2.7.
2018 byl do datové schránky obce doručen dopis s formálními připomínkami Krajského úřadu
Středočeského kraje k textu toho nařízeníobce. Vzhledem k nečinnosti obce byla úřednĺcíKÚSK e-mailem
dne 27.t.Żo20 urgována náprava. Na základě těchto skutečnostíbyl přĺpraven text nového nařízeníč.
L/2o2o, ve kterém jsou problematĺcké formulace opraveny a kteým se ruší(nahrazuje) původnínařízení.
Ten byl následně zkontrolován pracovnicí KÚsK a předložen zastupitelům.
V diskusi vystoupil Jan Krejčí,Pavel Brotánek.
Návrh usnesení ć. 2o2o ĺ t6 l o8z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice vydóvó nořízení č. 1/2020 o zókazu podomního a pochťlzkovéhoprodeje,
které je přílohou č.4 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

- ,,Výstavba cyklo a pěší stezky na ModIetice"
(projednávóní bodu od 28:7j do 45:04 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval o záměru opravit původnípolnícestu od ulice Na Draškách směřujícído Modletic, která
by měla obě obce propojit. Jedná se o změnu povrchu, kdy převážně travnatý a hliněný povrch bude
zpevněn jemným štěrkem a lomovým prachem. Součástí opravy bude i zajištěníodvodněníněktených částí
Bod 7) Záměr obce

cesty. Technologiebylazvo|enapodlezkušenostízModletĺc.Předpokládanénákladynatentoprojektjsou
již součástíschváleného rozpočtu obce na rok2o2o ve pohybujíse ve výšicca 1,9 mil. Kč' okolo 600 tisíc čĺní
odvodnění cesty v části, kdy povede krajem pole. Vzhledem k předpokládané výši bude nutné zajistit zadání
VZMR. V současné chvílije cesta zaměřena geodetem. Po provedeníopravy povrchu je plánována výsadba
stromů podél cesty. Z důvodu nemožnosti návaznosti stezky na dalšístezky a rozdělení pozemkem
v majetku Řso pod okruhem nenímožnéžádat o dotaci.
Jiří Kappel se zeptal na vlastnĺctví pozemků pod stezkou, starosta odpověděl, že všechny dotčenépozemky
patří obci. Dále v diskusĺ o budovaných cestách vystoupilĺ Zbyněk Kudláček, Jan Krejčí,Libor Stárek a Jan
Chvátal.
Návrh usnesení č,. 2o2o l L6l 09 :

-4,

Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlosĺ se zóměrem realizoce opravy polnĺ cesty směr Modletice na
pozemcích parc. č. 909, 874, 850, 808, 582/1 a 366/9, které jsou v majetku obce Dobřejovice a pověřuje
starostu k přĺpravě všech podkladů k vyhlóšeníVeřejné zokúzky molého rozsahu'
Výsledek hlasování: pro 6 protĺ- zdržel se 2 (Brotánek, Krejčí)
Usnesení bvlo schváleno.

- ,,Nový chodník a autobusová zastávka v ulici Košumberk"
(projednóvónĺbodu od 45:04 do 51':23 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval o započetíprojekčníchprací na dopravních úpravách na ulici Košumberk od křižovatky
s ulicí U KřížkuaŽ po cyklostezku nad Horní ulĺce. Cílem je vyřešit řadu dopravních problémů:přístup pro
pěšíkjiž budované zastávce, bezpečný přechod chodců přes ulici Košumberk, umístěnízastávky BUS ve
směru do obce, vysokou rychlost vozidel projíždějícíchKošumberkem, zvláště přijízdě do obce, špatné
rozhledové poměry při odbočování z vedlejších ulic, chybějícínapojení cyklostezky a další.Součástíbude i
rozšířeníveřejnéhoosvětlení. U tradičního dopravního projektanta - společnostĺPPU s.r'o. bylo objednáno
geodetĺckézaměřenía studie, která určímožné varianty řešení. Následně budou předloženy varianty řešení
ke schválenía případné realizacĺ'
V diskusi vystoupil Zbyněk Kudláček a Jan Chvátal.
Návrh usnesení č,. 2o2o I L6 l to:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlosí se zóměrem reolizace projektu ,,Nový chodnĺk a autobusovó
Bod 8) Zámér obce

zostóvka v ulici Košumberk"

a

uklódó starostovi předložit zostupitelstvu nóvrhy řešenĺtéto lokality

zpracované společnostíPPU s.r.o..
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

Bod 9) Záměr obce - Rekonstrukce křižovatky,,Na ohrádce"
(projednóvóní bodu od 57:23 do 55:44 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta informoval o započetíprojekčníchprací na dopravních úpravách při křĺžovatce silnic na Čestlice a
na Nupaky přĺvýjezdu z obce. Uvedl, Že tyto projekty jsou zadávány i s ohledem na výsledky plánovacích
setkání s občany. Cílem bude zajistĺt bezpečný průchod pěších od konce chodníku v Čestickéulici a to jak ke
stávajícícyklostezce směrem k remízku, tak ideálně i k cestě vedoucí k Mlýnskému rybníku. Součástí
projektu bude i odvodnění křĺžovatky - nyní dochází ke stékánísrážek ze sĺlnice na Nupaky a k nebezpečné
tvorbě kalužía námrazy při vjezdu do obce.
V 18:56 dorazĺla zastupitelka Pavla Mikušková.
Návrh usnesení č,. 2o2o I L6 | tÍ-z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlosí se záměrem realizace projektu ,,Rekonstrukce křižovatky No
ohródce" a uklódó stqrostovi zahójit kroky k jeho realizaci a předložit zostupitelstvu ke schvólení navržené
řešenĺ.

Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení bvlo schváleno'

proti-

zdržel se

-

Bod 10) GaráŽ pro obecní techniku _ smlouva o dílo
(projednóváníbodu od 55:44 do 7:02:52 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta informoval o vydaném stavebním povolení na Garáž pro obecnítechnĺku na pozemku parc. č. 1090
v k.ú. Dobřejovice. V souvĺslosti s plněním usnesení Ż)L9/I2/7I předkládá starosta návrh Smlouvy o dílo na
realizaci garáže. Vzhledem k nutnosti změnĺt dodavatele garáŽe z důvodu dodrženívšechpodmínek nutných
k projednání Územního souhlasu (projektová dokumentace, PBŘ), které původně zamýšlený dodavatel
nebyl schopen splnit a zároveň, že došlo k zásadní úpravě konstrukce a vzhledu garáŽe (zateplení a fasáda)
došlo k navýšení celkové ceny z plánovaných 200 000 Kč na cca 260 000 Kč, přičemžodpadne původně
plánované provedení zateplení svépomocí.Byly poptány 2 dalšífirmy - jedna byla výrazně dražší,další
původně vybraná nebyla schopna dodat projektovou dokumentaci a požárně bezpečnostní řešení nutné pro
stavební povolení.

-5-

V diskusi vystoupil s doplňujícími dotazy Libor Stárek a Jan Krejčí.
Návrh usnesení ć,. 2o2o l L6ĺ t2:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje uzavření ,,Smlouvy o dĺlo č.20L9.12028" se společností Modernĺ
Garóže s'r.o., kteró je přĺlohou č. 5 tohoto zópisu a pověřuje storostu jejĺm podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

Bod 11) Směnná smIouva - parc. č,.725ĺ6,7z5l7a části pozemku parc. č. 725ĺro (oPTREAL)
(projednóvóníbodu od 7:02:52 do 1:72:30 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta informoval, že vsouvislostise schváleným záměrem směny pozemků parc. č .725/6,7Ż5/7 a části
pozemku parc. č. 725lto, kteni byl vyvěšen na úřední desce dne ].1. 10. 2019 a dne 25. 10. 2019 na nějž
reagoval jedĺný zájemce, kterým je společnost oPTREAL s.r.o' byla vytvořen návrh Směnné smlouvy, kterou
odsouhlasila i společnost OPTREAL' Starosta připomněl že předmětem smlouvy je směna pozemků parc. č .
725/6,7Ż517 a části pozemku parc. č.725/70 vmajetku obce za pozemky parc. č.7z9l9,735/31'a736/19,
které jsou ve vlastnictví společnostĺOPTREAL. Zároveň je součástísmlouvy finančnívyrovnání v rámci
rozdílných cen jednotlivých pozemků (dle vyuŽitelnosti) ve výši 3244oo Kč vč. DPH ve prospěch obce
Dobřejovice.
Výsledkem této směny bude stav, kdy obec Dobřejovĺce bude vlastnit jednu kompletní stavební parcelu na
pozemcích parc.č. 7Ż919 a725/5 o celkové výměře 'J'2L2 mz s přilehlým pozemkem zeleně parc.č. 725/9
o vymere 95b m'.
Společnost oPTREAL se Ve smlouvě zavazuje provést zasíťovánívznĺklé(směněné) stavební parcely
v majetku obce za částku (příspěvek obce) odpovídající850 Kč bez DPH za m2 stavební parcely což je částka
I246542 Kč vč. DPH, přičemž nabídnutá částka 850 Kč odpovídá pouze nákladům spojeným s budováním
infrastruktury v dané lokalitě'
Starosta doplnil, Že součástítéto smlouvy nejsou ustanovení vztahující se k vyrovnání závazků ze Smluv o
spolupráci, které budou vyúčtoványsamostatně.
V diskusĺ vystoupil Jiří Kappel a Jan Krejčí.
Návrh usnesení č'. 2o2o ĺ L6l t3.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje uzovřenĺ ,,Směnné smlouvy se smlouvou o úhradě příspěvku" se
společnostĺ)PTREAL spol.s.r'o', kteró je přílohou č' 6 tohoto zópisu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schvá leno.

Bod 12) Zpráva finančníhovýboru
(projednávóníbodu od 7:72:30 do 7:20:02 zveřejněného audiozóznamu)
Předseda Finančníhovýboru seznámil zastupĺtele s průběhem a výsledky kontroly konané dne 16.1.2020.
obsahem byla kontrola účetníchdokladů za lll. a lV. kvartál roku 20].9. Bylo konstatováno, že až na pár
chybějících podpisů, které byly doplněny na místě. Jediné doporučenísetýká schvalování plateb
prováděných platebními kartami, kde FV doporučuje jednou za měsíc vytvořĺt vyúčtování,které by se mělo
klasicky schválit.
Dalším bodem byly volné finančníprostředky obce' K 16.1. měla obec na účtecha v podílových fondech
okolo 34 milionů Kč. FV doporučĺltermínovanévklady a prostředky rozložit mezicca 4 seriózníbankovní
ústavy. Na základě dĺskuze na úterníschůzcezastupitelů navrhl místostarosta, že do dalšíhozasedání Zo
připravíve varĺantách konkrétnínávrh možnéhouloŽení fĺnančníchprostředků.
Plán dalšíkontroly bude příprava na uzávěrku 2019 a l. kvartál 2020.
V diskuzi dále vystoupilĺ starosta a místostarosta.
Návrh usnesení č'. 2o2o I t6 | Mz
Zastu pite lstvo obce Dob řej ovi ce :
uklódó místostorostovi do dalšíhozosedóní Zo připravit konkrétnĺnóvrh uloženĺvolných finančnĺch
prostředkťt obce ve více variontóch,
do doby rozhodnutĺ o tomto nóvrhu pozostavuje výkon usnesení č. 2019/14/11.
Výsledek hlasování: pro 9 proti zdržel se -

-

-

-

-6-

Usnesení bvlo schváleno'

Bod 13) lnformace o rozpočtovém opatření č,. t4l20t9, přijatém v pravomoci starosty
(projednóvónĺbodu od 7:20:02 do 7:21:47 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta ĺnformoval o rozpočtovémopatření č. L4/ŻoI9, které přijal ve své pravomoci. obsahem bylo
navýšenípříjmův jednotlĺvých paragrafech a poĺožkách dle skutečnostĺ.Jediné sníženípříjmů
(o 1Kč)
souviselo s vrácením nevyužitéčásti dotace ze SK na rekonstrukci Příčnéulice.
Dále starosta informoval o předběžném výsledku hospodařeníobce V roce 2019. Přebytek rozpočtu byl
4453929,0]. Kč, což jevzhledem k provedenýmiinvesticím (koupě pozemku na návsi, rekonstrukce ulice
Příčné,části Skalické a dalším) skvělý výsledek'
Zastupitelstvo vzolo informaci na vědomí.

Bod 14) Různé
(projednóvóníbodu od 7:27:47 do 1:37:45 zveřejněného audiozúznamu)
- !nformace o postupu zpracování nového Strategického plánu obce
Místostarosta informoval o dvou proběhlých plánovacích setkáních s občany. Prvního, zaměřeného
na pozitiva a negativa současnéhostavu obce se pod vedením týmu lng. Arch' Petra Klápště
zúčastnilona 40 občanů.Zpětné vazby na toto setkání byly takřka výhradně pozitivní. Na základě
výstupů ze setkání připraviĺa pracovnískupina dotazník, jehož cílem je získánípodnětů mimo jiné i
od těch občanů,kteří na setkání nedorazilĺ. V dotazníku je samozřejmě i prostor na uvedení nových
podnětů. Je možnéjej vyplnit v papírovéformě čĺonline do L5.2.2o20, bude možnétermín ještě
protáhnout o týden. V úteý 4.2. proběhlo druhé setkání' Téma bylo o poznání náročnější,než
minule: hrozby a příležitosti pro obec v budoucnu. l přes opravdu náročnézadání pracovalo okolo
30 občanůsoustředěně skoro 2,5 hodĺny. Podněty z obou setkání a dotazníku budou zpracovány,
zveřejněny a budou sloužit jako podklad pro dalšípráci. Tato práce jiŽ proběhne na půdě pracovní
skupiny, do které jsou zvánĺ dalšízájemci z řad občanů.
starosta vyzval přítomné k vyplněnídotazníků,které budou důležitýmVstupem pro dalšípráci.
Poděkoval všem občanům,kteří se do plánovacích setkání zapojili a zhodnotil prácĺ provedenou na
setkáních jako velmi kvalitní'
- lnformace o rozsudku Nejvyššíhosprávního soudu - oZ čestlice - jih
Starosta ĺnformoval o tom, že Nejvyššísprávnísoud po 2,5 letém rozhodování konečně ve čtvrtek
30'I.2o2o rozhodl o zamítnutí kasačnístížnostiobce čestlice a developerů obchodní zóny Čestlice jih. Hlavním a rozhodujícím důvodem bylo nezákonné vynětí půdy v ochranné třídě l. a ll. ze ZPF,
které provedl Středočeský kraj. Tímto rozsudkem by| potvrzen rozsudek Krajského soudu z roku
2OL7 o zrušenízměny č. 1 Územního plánu obce čestlice' Na poli u kruhového objezdu u Exĺtu 8
dálnice D1 nebude možné stavět obchodnídomy a v územnímplánu tato plocha zůstává polem'
Můžemetak konstatovat, že nedojde tak k dramatickému navýšenítranzitníautomobilové dopravy
u nás v Dobřejovicích.

V. soUHRN PŘIJATÝCH USNESENí DNE 13.2.2o2o

Usnesení ć. 2o2o l L6 l oLz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice lng. Jano
Chvótalo.
U snesen í č'. 2o2o I L6 l o2z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu

lng. Libora Stórko o Lodislava Bezoušku.
Usnesen í č'. 2o2o I t6 l o3z

-7

-

z

jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujĺcí progrom jednónízostupitelstva obce Dobřejovice:
7. Kontrola usnesenĺ
2. Smlouva o smlouvě budoucĺ o zřĺzenĺvěcného břemene Črz oistribuce _ přeložka No Nóvsi 36
3. Zóměr umĺstění mobilního prodejnĺho kiosku s terosou _ Staročeskó pekórna
4. ZadóníVZMR - Měřiče rychlosti s kamerovým systémem
5' Smlouvo o umĺstěnĺ zařĺzení(ukozatele rychlosti) _ ČEZ oistribuce
6. Nařízeníobce č.1/2020 o zúkozu podomního a pochťlzkového prodeje
7. Zóměr obce _ ,,Výstovba cyklo a pěšístezky na Modletice"
8. Zóměr obce - ,,Nový chodník a autobusovó zastóvko v ulici Košumberk"
9. Zóměr obce _ Rekonstrukce křižovatky ,,No ohródce"
70. Garóž pro obecnítechniku _ smlouva o dĺlo
77. Směnná smlouva - parc' č. 725/6,725/7 o čósti pozemku parc. č.725/L0 ()PTREAL)
72. Zpróva finončníhovýboru

lnformoce o rozpočtovémopatřenĺč.u/20L9, přijotém v pravomocistarosty

1-3.

74. Různé

.
.

lnformace o postupu zprocovőní nového Strategického plőnu obce
tnÍormoce o rozsudku Nejvyššíhospróvního soudu _ oZ Čestlice _ jih

Usnesení č. ?.o2o l L6 l 04|
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřĺzenĺvěcnéhobřemene a dohodu
o umĺstění stovby č. IZ-12-600L885/VB/1 se společností ČEZ Distribuce, a.s., kteró je přĺtohou č.2 tohoto
zópisu o pověřuje storostu obce k jejímu podpisu.
Usnesen í č'. 2o2o I L6 | o5z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺ se zóměrem umístěnímobilního kiosku o velikosti cca 6 x 3,7 m na
pozemku parc' č. 595/10 v k. (l. Dobřejovice, který nahradív budoucnu stóvojící pojízdnou prodejnu.
Usnese

n

í ć,. 2o2o I L6 |

Zostu pite l stv o obce

-

D

06:
obřejovi ce

:

schvaluje znění zodóvacĺch podmínek, tj. ZadóvacÍ dokumentoci a Kupní Smlouvu a rozhodlo o
zahájení zakózky malého rozsqhu pod názvem: "Měřiče rychlosti s komerovým systémem". Zakózka
bude zahújena uveřejněním Výzvy k podónĺnabídek na profilu zqdąvatele,
schvaluje komisi pro otevĺrónĺ obdlek ve složenĺstqrosto, mĺstostarosta a pověřenó osobo (zóstupce
spol ečn osti ACC) N Cons u lti n g,

-

schvaluje hodnoticí komisi ve složenĺstqrosta, místostarosta, pověřenó osobo, p' Martin Joza,
předseda finančníhovýboru a Ing. Povel Brotónek, předseda kontrolnĺho výboru,
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem, který bude vybrón na zókladě
d opor uče n í h od n oticĺ ko m i se.

-

Usnesení č. 2o2o ĺ t6 l 07 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje bezúplotnou Smlouvu o umístěnízořĺzení č. sUZB/40003/2020se
spotečnostĺ Čĺzoistribuce, o.s., kteró je přĺtohou č.3 tohoto zópisu a pověřuje starostu obce k jejĺmu
podpisu.
Usnese n í č'. 2o2o I t6 | 08:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice vydóvó nařízení č. 1/2020 o zókozu podomního a pochťlzkového prodeje,
které je přílohou č.4 tohoto zópisu.
Usnese

n

í č'. 2o2o I t6 ĺ 09

z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí se zóměrem realizace oprovy polní cesty směr Modletice na
pozemcĺch porc. č. 909, 874, 850, 808, 582/1 a 366/9, které jsou v mojetku obce Dobřejovice a pověřuje
starostu k příprově všech podklodů k vyhlóšeníVeřejné zakózky malého rozsahu.
Lo:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺ se zóměrem reolizoce projektu ,,Nový chodník o outobusovó
zostóvko v ulici Košumberk" o uklódó storostovi předložit zastupitelstvu nóvrhy řešenĺ této lokality
zpracovoné společnostĺPPU s.r.o..
Usnese

n

í č,. 2o2o I t6 |

-8

Usnesení ć,. 2o2ol L6 l tL:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí se zóměrem realizoce projektu ,,Rekonstrukce křižovatky Na
ohródce" a uklódő starostovi zahójit kroky k jeho realizaci a předložit zostupitelstvu ke schvólenĺ novržené
řešení.
Usnesen í č,. 2o2o / t6 | L2:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje uzavřenĺ ,,Smlouvy o dĺlo č.2079.12028' se společnostĺ Moderní
Goróže s.r.o., kteró je přĺlohou č' 5 tohoto zópisu a pověřuje starostu jejím podpisem.

Usnesení č. 2o2o l L6 l t3.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje uzavření ,,Směnné smlouvy se smlouvou o úhrodě příspěvku" se
společností)PTREAL spol.s.r.o., kteró je přílohou č. 6 tohoto zópisu o pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení ć,. 2o2o|Ĺ6| M:
Zastu

-

-

p

ite lstvo obce Dobřejov

i

ce

:

uklódó mĺstostarostovi do dalšího zosedóní

Zo připravit konkrétnílJloženívolných

prostředkťl obce ve vĺce variontóch,
do doby rozhodnutí o tomto nóvrhu pozastavuje výkon usnesení č. 2019/14/11.

finančnĺch

v. zÁvĚn
Zasedánízastupĺtelstva obce ukončĺlstarosta v 19:34.
Přílohy zápisu:

1) Prezenčnílistina
2) Smlouva o smlouvě budoucí o zŕízenívěcného břemene a dohodu o umístěnístavby

6001885/VB/J. se společnostíČEZ Distribuce, a.s.
3) Smlouva o umístění zaŕízeni č. suzB/400o3/2ozo se společnostíčEZ Distribuce, a.s'
4) Nařízení č'.I/2o2o o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
5) Smlouvy o dílo č. 2019.LzoZB se společností Moderní Garáže s'r.o.
6) Směnná smlouva se smlouvou o úhradě příspěvku se společnostíoPTREAL spol.s.r'o.
Zápis byl Vyhotoven on" ........'..J..l

Zapisovatel:

-02- 2020

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé: lng'

Libor Stárek

Ladislav Bezouška

Starosta:
Vyvěšeno dne

Martin Sklenář
1

I

1 7 -02-

dne

-02- 2020

Sejmuto dne
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