oBEc DoBŘEJoVtcE, Na Návsi 26, 25L oL Dobřejovice, tč: 0024oL4L
Zápis č.43
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřeiovice
konaného dne 8. 9.2022 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.

Přítomni:

lng. Pavel Brotánek, Ladislav Bezouška, Martin Joza, Pavla Mikušková, lng. Lĺbor Stárek,
lng. Jan Chvátal, Martin Sklenář

občanéobce Dobřejovĺce: 1

omluveni:

Hosté: 1
Bc. Zbyněk Kudláček, Mgr. Martin Čmolík

zaĺrueľĺí zAsEDÁNí zAsTU PtTEtsTVA
Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovĺce (dále ,,zastupĺtelstvo") bylo zahájeno v 18:05 starostou obce
l.

Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. 1 zákona
3L.8'2022. Současně byla

o obcích, informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřednídesce od
zveřejněna na elektronĺcké úřednídesce.

Starosta dále konstatoval, že přítomno je 7 členůzastupĺtelstva (Bc. Zbyněk Kudláček a Mgr. Martĺn Čmolík
se z jednání omluvĺli)' Zastupĺtelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, že je z veřejného zasedání pořizován audĺozáznam, kteni bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce. Zároveň upozornĺlpřítomné,že průběh jednání je živě
přenášen prostřednĺctvím obecní facebookové stránky, kde jsou záznamy také uchovávány.

lI. URčENízAPlsoVATEtE A oVĚŘoVATELtj

Starosta navrhl, aby místostarosta lng' Jan Chvátal byl určen zapisovatelem zápisu,

Vzneseny protĺnávrhy.

k návrhu

nebyly

Návrh usnesení č,. 2o22| a3| ot:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem 43' jednónĺzastupitelstvo obce Dobřejovice mĺstostarostu
lng. Jana Chvótala.
Výsledek hlasování: pro 7 proti - zdrŽel se Usnesení bvlo schváleno.

Starosta navrhl určit ověřovatelizápisu z jednánízastupitelstva obce Dobřejovice Pavlu Mĺkuškovou a
lng. Lĺbora stárka. K návrhu nebyly podány protinávrhy.
Návrh usnesení č,. 2o22ĺ a3 l o2:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z 4j. jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice
Pavlu Mikuškovou a lng. Libora Stárka.
Výsledek hlasování: pro 7 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
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llt. PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednóvónĺ bodu od 02:38 do 04:32 zveřejněného oudiozóznamu)

Starosta poŽádal přítomné o případnédalšínávrhy na doplnění zveřejněného programu. Dalšínávrhy již
nebyly uplatněny.
Návrh usnesení č,. 2022 l a3 ĺ 03l.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujĺcí progrom 43. jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
7. Kontrola usnesení
2. VydóníZměny č. 3 Územnĺho ptónu Dobřejovic
3. Zadónĺ zpracovúníprojektové dokumentace ,,Revitalizace veřejného prostranství centra obce

4.

Dobřejovice _ L. etopo"
Směnnó smlouva _ PovodíVltavy - čósti pozemkŮ parc. č' 153/59 a 153/65 za čóst pozemku parc. č'

L53/2 v k.ú. Dobřejovice
5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o nójmu čústipozemku parc. č. 595/10 _ Staročeskó pekórna
6' SoSB o zřízení služebnosti tS _ Připojení městq Říčanyno objekt štolovéhopřivaděče K73 _ Město
Říčany
7. Žódost o novýšení kapacity - Mš Korólek Dobřejovice
8. Zpróvo Finančnĺhovýboru
9. Zprdva Kontrolního výboru
10. Rozpočtové opatřenĺ č.3/2022
77. Rťlzné

o
o

lnÍormace o výběru dodavatele ,,Protipovodňovó opatření obce Dobřejovice"

lnÍormoce k prťlběhu voleb do zastupitelstvo 2022
Výsledek hlasování: pro 7 proti _ zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
tV. PRoJEDNÁľĺígooŮ PRoGRAMU

Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvání bodu od 04:32 do 08:00 zveřejněného audiozóznomu)
Usnesení č.2o2olt9,/09 - Krizový a Povodňový plán - Splněno - viz bod dnešního jednání
zastupitelstva v bodě Různé.
Usnesení č'.2o2í-l28|Ĺo- záměr prodeje pozemků parc. č. I53/1o9, rfi/ILo a !53/L1'1',
příprava smlouvy se závazkem Povodí Vltavy - Splněno - viz projednávaný bod dnešního
zastupitelstva.
Usnesení č'.2o2L|3ol08 - Smlouva služebnost Arcibiskupství pražské- Trvá - Smlouva byla
podepsána z našístrany a doručena druhé straně k podpisu a podání zápisu do KN.
Usnesení č,.2o2ll34l08 - jednání s obcí Čestlice ve věci vzniku Dobrovolného svazku obcí
(DSo) za účelemvýstavby společnéZákladníškoly, předloženídokumentace ke vznĺku DSo Splněno částečně_ Memorandum o spolupráci a Dohoda o společnémškolském obvodu
byly podepsány. Probíhajíspolečná jednání a přípravy podkladů.
Usnesení ć'.2022136/07 - Architektonická studĺe ,,Stavební úpravy a přístavba Sportovního
a společenskéhocentra Dobřejovice" - Splněno částečně Projektová dokumentace je
dokončena a byly rozeslány žádosti na vyjádření k dotčeným orgánům.
Usnesení ć,. 2o22l4Llo5 _ Nájemní smlouva česká pošta - Splněno
Smlouva byla
podepsána oběma smluvními stranami. Fyzické předání nemovitosti proběhlo 7.9.2022'
Usnesení č,. 2o22ĺ4tlo7 - oprava ulice Sportovní - Splněno - práce proběhly v průběhu
července a srpna.

o
o

o
o
o

-

o

-

o
o
o

Usnesení č,. 2o22l42|o4 _ Smlouva o dílo se společností ELToDo OSVĚTLENĹ s.r.o. Splněno - smlouva byla podepsána oběma smluvními stranamĺ a založena.
Usnesení č,. 2o22l42|o5 - Smlouvu o realizaci přeložky distrĺbučníhozaŕizeníČEZ
Stránka 2

o
o

Dĺstribuce, a' s. (Košumberk) - Splněno - smlouva byla podepsána oběma smluvními
stranamĺ a založena.
Usnesen í č,.2022ĺ42106_zPŔ, chodník Košumberk - Splněno - ZPŘ bylo vyhlášeno

Usnesení 2022|42ĺ07 _ Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytování právních služeb se
společnostíFrank Bold advokáti, s'r'o - Splněno - smlouva byla podepsána oběma
smluvními stranamĺ a založena.

Bod 2) Vydání Změny č. 3 Územního plánu Dobřejovic
(projednóvóní bodu od 08:00 do 24:00 zveřejněného oudiozóznamu)
starosta informoval o skončeníprocesu přípravy změny č'3 územníhoplánu Dobřejovic, o jejímžpořizování
rozhodlo v říjnu ŻoŻI z vlastního podnětu usnesením č.20ŻL/32l06 zastupitelstvo obce Dobřejovice.
Připomněl, že tato změna se týká pozemků v centru, které jsou ve vlastnictví obce Dobřejovice a vychází ze
schválené archĺtektonické koncepce s cílem vybudovat chybějícíobčanskou vybavenost. Účelem změny
územně plánovací dokumentace nenířešeníjednotlivých budov a staveb, ale pouze úprava čizměna vyuŽití
pozemků' Vzhled, hmotové řešeníjednotlivých staveb bude řešen v rámciúzemních a stavebních řízení,kdy
právě obec Dobřejovice jakožto vlastník dotčených pozemků bude navrhovat jednotlivé parametry'
lng. Ladislav Vich, jako výkonný pořizovatel Změny informoval o průběhu pořizování změny a o tom, že
pořizovatel (obecní úřad Dobřejovice) ukončil předávacím dopĺsem a návrhem na vydáníZměny č. 3
veškerékroky v přenesené působnosti (zpracování návrhu ve zkráceném postupu pořizování, veřejné
projednání, vypořádání stanovisek dotčených orgánů, připomínek a námitek, odeslání vypořádání
dotčeným orgánům které s vypořádáním souhlasĺli, či souhlasili mlčky). lnformoval, že vzhledem ke splnění
všech potřebných kroků a náležitostí můžezastupitelstvo V samostatné působnosti Změnu vydat' Dále
popsal postup vydání Změny a úplnéhoznění Územního plánu po schválení zastupitelstvem.
lng. Pavel Brotánek vznesl dotaz, jak to, že nebyly se zastupiteli probrány regulativy ploch ZV1_ a oV1(zastavěnost, výška budova, výška a materiál oplocení hřiště). lng. Ladislav Vich odpověděl, Že územníplán
nemůžestanovit materiál plotu. Místostarosta reagoval na prvníčástdotazu s tím, že regulativy vycházejíze
zastupitelstvem schválené architektonické koncepce a to tak, aby byla umožněna výstavba obecních budov
a multĺfunkčníhohřiště. Vyslovil podiv nad tím, že se zastupitel ptá až při schvalovánízměny na
podrobnosti, které jsou veřejně prezentované již od květnového veřejného projednání a byly také obsahem
článku pana Kappela a reakce místostarosty ve Zpravodajĺ'

Návrh usnesení č'. 2o22l a3l o4z
Zastu p ite l stvo obce Dobřej ovice :

A) Bere na vědomí

7.

informaci pořizovotele k dokumentům

'zóznom

o prťlběhu veřejného projednání nóvrhu změny č. 3 územního plónu Dobřejovic (dóle také

jen ,,změna č. 3") konaného dne 72. května 2022, uvedený v přĺloze č. 3 tohoto usnesení;
vyhodnocenĺ veřejného projednóní nóvrhu změny č. 3 konaného dne 72. května 2022, uvedené
v přĺloze č. 4 tohoto usnesenĺ;
'pokyny pro nepodstatnou úprovu nóvrhu změny č. 3 před vydóním, uvedené v příloze č. 5 tohoto
o

2.

usnesení.

Stanovisko Krajského úřqdu Středočeského kraje, odboru územníhoplónovónĺ a stavebního řódu
(dóle jen ,,krajský úřad"), čj.078167/2022/KUSK ze dne 20. červno 2022, k posouzení nóvrhu
změny č. 3 podle 5 55b odst' 4 zókono č. 183/2006 Sb., o územnímplónovóní o stavebním řódu
(stavebnĺ zókon), ve znění pozdějšĺchpředpisů (dóle jen ,,stavební zókon"), uvedené v příloze č.2
tohoto usnesení.
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B) ověřilo
nóvrh změny č. 3 územního plónu Dobřejovic podle 5 54 odst.
stavebního zókono a konstatuje, že

2 ve spojení s 5 55b odst. 70

' není v rozporu s Politikou územníhorozvoje Českérepubliky, schvőtenou usnesením vtódy české
republiky č. 929 dne 20. července 2009, zóvaznou pro pořizovőní a vydővóní územních plónů
podle 5 37 odst' 4 stavebního zúkona, ve znění pozdějších Aktualizacíč. 7, 2, 3 a 5 o Aktualizace
č. 4, schvőlené usnesením vtódy Českérepubliky č. 6L8 ze dne 12' července 2021;

s

územnĺmrozvojovým plónem Českérepubliky nemohl být ověřen, protože nenĺ
Ministerstvem pro místnírozvojdosud vydón;
'nenĺ v rozporu se Zósodami územnĺho rozvoje Středočeského kraje účinnýmidne 22. února 2012,
ve znění 7. aktualizace účinnédne 26. srpna 2015 a 2' aktualizace účinnédne 4. zóří 201-8;
o není V rozporu se stanovisky dotčených
orgdnŮ nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je
doloženo přĺlohami č. 2 a 4 tohoto usnesení;
'při projednővóní návrhu změny č. 3 nebyl řešen žódný rozpor postupem podle 5 136 odst. 6
zókona č. 500/2004 Sb., sprúvní řód, ve zněnĺ pozdějších předpisťl (dóle jen ,,spróvnĺ řód").

'soulad

C) Rozhodlo

o nómitkóch dotčených osob (5 sz odst. 2 stavebního zókona) uplatněných k veřejnému
projednóní nóvrhu změny č. 3 územníhoplónu Dobřejovic podle 5 772 odst. 5 správního řódu,
konanému dne 72. května 2022, jak je uvedeno pod bodem 72 textové čósti odůvodnění opatření
obecné povahy č. 1/2022/ooP v příloze č. 7 tohoto usnesení.
D) Vydóvó

změnu č. 3 územního plónu Dobřejovic (zhotovitel společnost PRlsvtcH, s.r'o., lČo 27707053,
projektant tng. arch. Akad. orch. Petr Foglar, outorizovaný architekt Čxa ozaoz\ postupem podle

5177anásl.spróvníhořóduovsouladus56odst.5písm.c)o943odst.4vespojenĺ s555b
odst.70 stavebního zókona,

č. 7 tohoto usnesenĺ.

ve

formě opatření obecné povohy č' 1/2022/ooP uvedenéhov přĺloze

E) Uklódó starostovi obce

7.

2.
3.
4.
5.
6.

zojistit vyhotovení územního plónu Dobřejovic zahrnujícĺho úplnéznění po vydóní změny č. 3 (dóle
jen ,,Úplné zněnĺ") o toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 3 opotřit zóznomem o účinnosti;
doručit změnu č. 3, vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 1/2022/ooP v souladu s 9 173
odst. 7 spróvního řódu, a Úplné zněnĺ veřejnou vyhlóškou podte 5 25 spróvnĺho řódu a po dni
doručení změny č. 3 a ťlplného zněnĺvyznačitúčinnostzměny č' j;

poskytnout Úptné znění po vydóní změny č. j, opatřené zóznomem o účinnosti,stavebnímu úřadu,
úřadu územního plónovónía krajskému úřadu;
zveřejnit způsobem umožňujĺcímdólkový přĺstup změnu č. 3 a Úplné zněnĺ o místa, kde je možné
do těchto dokumentocí a do doklodové dokumentace změny č. 3 nohlížet,o oznómit toto
jednotlivě dotčeným orgónům neuvedeným v předchozím bodu;

zprocovot registroční list změny č. 3 a podot nóvrh krajskému úřadu na vloženíjeho dat do
evidence územně plónovací činnosti;
uložit změnu č. 3, včetně doklodŮ o jejím pořizovónĺ, do orchivu obce Dobřejovice.

Výsledek hlasování: pro 6 proti 1 (Brotánek) zdrželse Usnesení bvlo schváleno.
lng. Ladĺslav Vich poděkoval zastupitelům, že završĺliročnípráci na Změně č. 3. Starosta poděkoval panu
lng. Vĺchovi za jeho práci.
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Bod 3) Zadáni zpracování projektové dokumentace ,,Revitalizace veřejného prostranství centra obce
Dobřejovice - 1. etapa"
(projednóvóní bodu od 24:00 do 42:33 zveřejněného audiozóznamu)
Místostarosta informoval, že v návaznosti na schválenou architektonickou koncepci centra obce
Dobřejovĺce a nově schválenou Změnu č. 3 Územního plánu byly poptány firmy na zpracování projektové
dokumentace pro revĺtalizaci veřejného prostranstvív okolí budoucího Sportovního centra.
Úpravy těchto ploch naváŽou na přestavbu Sportovního centra a revitalizaci potoka v této části. Řešené
územízasahuje od křĺžovatkyna návsi, přes parčík,parkoviště až takřka k přechodu se semaforem u hřiště.
Součástíbude v souladu se schválenou studĺívýstavba hřišĹ chodníků,parkoviště a parkovacích stání,
mobiliáře, veřejného osvětlení, řešenínakládání s dešťovýmĺvodami a výsadba zeleně.
obec plánuje na tento projekt využítdotace z lntegrovaného Regĺonálníhooperačního programu (vyhlášení
výzvy se předpokládá V roce 2023), ale ĺdalšíchdotačníchtitu|ů. Nutnou podmínkou pro podánídotace je
stavební povolení, proto je třeba práce zadat co nejrychleji a neodkládat je'
Projektové práce byly poptány u zpracovatele studĺe, společnosti re: architektĺ' Ta z důvodu kapacitní
napĺněnostinabídku nedodala. Dalšíoslovenou byla firma PPU spol. s r.o., která pro obec zpracovává
projekty dopravních staveb. Ta nabídla cenu 698 000 Kč bez DPH a zpracování projektové dokumentace
nejpozději do března 2023.
Na základě spokojenosti s pracíspolečnostiPPU na jiných projektech i v porovnání s dlouhodobě nízkou
cenu projektových pracítétofirmy ve srovnání s konkurencí navrhl místostarosta vybrat tuto nabídku.
Starosta doplnĺl, že ĺ díky kvalĺtnímprojektům od společnosti PPU se daří na tyto projekty získávat dotace.
Při poptávání ostatních zpracovatelů bylo jasné, že ti vychází z ceníkůčKA a cena za práce by se pohybovala
nad milionem korun.
lng. Libor Stárek apeloval na řešenísportovišťtak, aby byl minĺmalizován hluk ze sportovišťna okolí.
Starosta potvrdil, že s tím je počítáno.Místostarosta vyzval zastupitele k zasílánípodnětů, které budou
zapracovány do upřesnění zadání, které bude dopracováno v následujících měsících.
Ladĺslav Bezouška se zeptal, zda projekt bude konzultován se zastupiteli. Starosta potvrdil, že stejně jako u
architektonĺcké koncepce či budovy na fotbalovém hřišti bude o postupu prací ĺnformováno zastupitelstvo
a bude se k němu moc vyjádřit. Stejně tak bude návrh prezentován ĺ občanům.lng. Pavel Brotánek
konstatoval že je škoda, že není předložena druhá nabídka. V diskuzi dále vystoupil Martin Joza.
Návrh usnesení č,. 2022 l 43 | 05|
Zostupitelstvo souhlosí s cenovou nobídkou společnosti PPU spol. s r.o no zhotovení projektové
dokumentoce na akci ,,Revitalizoce veřejného prostronství centra obce Dobřejovice _ 7. etapo" v ceně
698 000 Kč bez DPH o uklódó storostovi uzavřĺt smlouvy o dílo v soulodu s předloženou cenovou nobĺdkou.
Výsledek hlasování: pro 6 proti - zdržel se L (Brotánek)
Usnesení bvlo schváleno.
Bod a) Směnná smlouva
č'.

t53ĺ2

- Povodí Vltavy - části pozemků parc. č. t53l59 a t53l65

za část pozemku parc.

(projednóvóní bodu od 42:33 do 47:58 zveřejněného oudiozóznamu)
Místostarosta uvedl, že v souladu s usnesením 2oŻI/28/Io byl přĺpraven návrh směnné smlouvy. obec na
Povodí převede tři nově oddělované části obecních pozemků (nově označené jako parc. č č.I53llog,
L53/1'Lo a I53/1'IL, vše v k.ú. Dobřejovice ) o celkové výměře Żo7 mz u parkoviště u fotbalového hřĺště,
které jsou nutné pro plánovaný projekt Povodí,,Stabĺ|izace Dobřejovického potoka". Povodí naopak
převede na obec tu část pozemku parc. č. I53l2, kteni se nacházív Mlýnském rybníce, na jeho břehu a na
přilehlé komunikaci. Tento pozemek je nově označen jako parc. č.153|116 a má výměru 1-382 m2. obec o
něj usiluje v rámci snah o získání veškerých pozemků v Mlýnském rybníce do svého majetku pro účely

získánídotace na jeho odbahnění.
Záměr směnit výše uvedené obecní pozemky se státním podnikem Povodí Vltavy byl uveřejněn na úřední
desce od 16.6. do 29.7.2022. Nĺkdo ktomuto záměru nepodal žádný návrh, připomínku činabídku.
Ceny směňovaných pozemků byly určeny znaleckým posudkem. Pozemky, které převede obec na Povodí
mají cenu 47 938,50 Kč, pozemek převáděný na obec pak 65 921',40 Kč.
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Návrh usnesení ć,. 2022| 43 l 06|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Směnnou smlouvu na pozemky porc.č č. 153/109, 753/170,
153/111 a 753/716, vše v k.ú. Dobřejovice, č. PVL-1200/2022/SML se Stótním podnikem Povodí Vltavy o
pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 7 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 5) Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 595/10 - Staročeská pekárna
(projedndvónĺbodu od 47:58 do 56:38 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta předložĺlv souvĺslosti s vybudováním přípojek vody a kanalizace k prodejně Staročesképekárny u
fotbalového hřiště návrh Dodatku č.1 k nájemnísmlouvě, která řeší navýšenínájemného od t.Io.2o22 do
31.L2'20z3, které bude kompenzovat náklady obce na realizacĺtěchto přípojek. Jedná se o částku v celkové
výši 1'34'322,15 Kč bez DPH rozpočtenou do 15ti měsíců.
lng. Pavel Brotánek vznesl dotaz, zda Staročeská pekárna platí zábor veřejného prostranství za lehátka a
stolky rozmístěné kolem kiosku. Starosta odpověděl, že nic neplatía Že to je spíšeslužba občanům,tím
spíše že to nenítrva|ý zábor. Připomněl, že Staročeská pekárna zaplatí 100% nákladů na přípojky vody a
kanalĺzace, přestože nebudou v jejím majetku. Tento přístup podpořili Ladislav Bezouška a Jan Chvátal.
Starosta uvedl, že chápe, že někteříjsou nespokojeni se zavřením původnírestaurace a přičítajíto
stávajícímuvedeníobce a mají návrhy na to, jak hospodu ihned po volbách otevřít. Připomněl, že základním
důvodem, proč restaurace byla a je uzavřena je, že budova není zkolaudována pro restauračnízařízení.
Uvedl, že dokud se restauraci nepodaříobnovĺt, bude obec podporovat jiné způsoby vyŽití. Vyzval ty, kteří
s tímto přístupem nesouhlasí, aby přišli tuto věc s ním osobně probrat.
Návrh usnesení č. 2022| 43 | 07
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Dodatek č.7 ke Smlouvě o nójmu čósti pozemku parc. č. 595/70 se
společnostíStoročeskó pekórno s.r.o. o pověřuje storostu k jeho podpisu'
Výsledek hlasování: pro 7 protĺ- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
z

Bod 6) SoSB o zŕízeníslužebnosti IS - Připojení města Říčanyna objekt štolovéhopřivaděče K13 - Město
Říčany
(projednóvóní bodu od 56:38 do 59:48 zveřejněného oudiozóznomu)
Starosta informoval o záměru Města Říčanyvybudovat přĺvaděčvody, přičemžse plánovaná výstavba týká
pozemků Ve VlastnĺctvíobceDobřejovĺce, a to konkrétně pozemku parc.č. 874 (cyklostezka na Modletice).
Podmínkou výstavby je následné uvedenípozemku do původníhostavu, tak aby ĺ nadále splňoval
pa ra metry zpevněné cyklostezky.
Město Říčanypředložilo návrh SoBS o zŕízeníslužebnosti lS k tomuto pozemku s výšíúhrady 1.000,- Kč za
běžný metr' V případě pozemku parc. č' 874 se jedná o celkem 491 běžných metrů.
Návrh usnesení č,. 2o22l a3 l 08:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o Budoucĺ Smlouvě o zřízenĺslužebnosti tS ,,Připojení
město Říčany na objekt štotového přivaděče K73' k pozemku porc.č. 874 v k.ú. Dobřejovice s Městem Řĺčany
a pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 7 protĺ- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 7) Žádost o nav'ýšení kapacity _ Mš Korálek Dobřejovice
(projednóvóníbodu od 59:48 do 7:02:58 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta ĺnformoval, že z důvodu nastěhování nových obyvatel do Dobřejovĺc vyvstala potřeba umístit další
2 děti do druhého oddělení MŠKorálek Dobřejovice. Z výše uvedeného důvodu požádala ředitelka vŠo
udělenívýjimky k umístění26 dětí do druhého oddělení pro školnírokŻo22/2o23. Budou tak umístěny
všechny dětiz Dobřejovic, ve školce nejsou nyní žádnéděti z okolních obcí. Kapacĺta MŠje dostatečná ido
budoucích let. Starosta doplnil informaci o základní škole - všechny dětĺ z Dobřejovic, které podaly
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přĺhlášku do ZŠČestlice se podařilo umístĺt,dokonce do vyššíchročníkůnastoupí ĺ 3 děti z Ukrajiny,
ubytované na ubytovně u hřĺště.
Návrh usnesení ć,. 2o22l 43 l o9z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje výjimku umožňujĺcĺumístění 26 dětí do druhého oddělení
Moteřské školy Korólek Dobřejovice pro školnírok 2022/2023.
Výsledek hlasování: pro 7 proti_ zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 8) Zpráva Finančníhovýboru
(projednóvónĺbodu od 7:02:58 do 7:04:33 zveřejněného oudiozóznamu)
Předseda Fĺnančníhovýboru Martĺn Joza informoval o kontrole provedené 5'9.2022. obsahem byla
kontrola účetníchdokladů za 2. čtvrtletí2022' Konstatoval, že nebyly nalezeny závady. Poděkovalvedení
obce za dobré vedení účetnictví.Dále poděkoval členůmfinančníhovýboru (lng. Petr Štěpánek a lng. Martin
Hloušek) za jejich výbornou prácĺ ve výboru.
Starosta doplnil, že na začátku října proběhne kontrola auditora.
Zastupitelstvo vzolo zpróvu no vědomí.
Bod 9) Zpráva Kontro!ního výboru
(projednóvóníbodu od 7:04:33 do 7:05:73 zveřejněného audiozóznamu)
Předseda Kontrolního výboru lng. Pavel Brotánek informovalo kontrole provedené 5.9.2022. obsahem
byla kontrola zápisů a plnění usneseníze 38.-42. zastupitelstva obce. Konstatoval, že nebyly nalezeny
závady. Poděkoval za spolupráci vedeníobce i členůmkontrolního výboru (Luboš Sejk, Robert Nejedlý).
Zastupitelstvo vzalo zpróvu no vědomí.

Bod 10) Rozpočtovéopatření č'.3/2022
(projednóvóníbodu od 7:05:13 do 7:70:30 zveřejněného audiozóznamu)
Místostarosta představil návrh rozpočtového opatření, které obsahuje příjmy a výdaje na nově schválené
projekty a reaguje na vývoj příjmůrozpočtu.
Na straně příjmůse jedná o následujícízměny:
Položka 1113 Daň z příjmu fyz. osob vybíraná
+ 70 000
lepšívýběr daní
Položka
Daň z příjmůpráv.
+ 140 000
lepšívýběr daní
Položka 1211 Daň z přidané
+ 1 0OO 000 Kč lepšívýběr daní
Položka 134]. Příjem z poplatku ze
+ 5 000 Kč
Položka 1381 Daň z hazardních
+ 40 000
lepšívýběr daní
Položka 4111 Nl př' Transf. všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
+ 2 470,43 Kč dorovnání příjmůna to)%
Položka 4213 lnvestičnípřijaté ze státních
+ 344 199
Rozdíl mezĺ získanou dotací na LED
osvětlení L 624I99 a původnímodhadem v rozpočtu ].,28 mil Kč
Paragraf
ostatní záležitostĺ
+ 20 000
NavýšenípříjmůSpolkový dům
Paragraf
ostatní nakládání s odpady + 32 310
prodej hliníkovéhošrotu z usazovací

ttLI

srážkou

osob
hodnoty
psů
her

Kč

fondů

3319
37Ż9

nádrže

Kč
Kč

kultury

Čov

Kč

Kč
Kč

622I

Paragraf
Humanitárnízahraničnípomoc přímá + 900 000
ukrajince do konce roku (do června 322 4oo, poté cca 100tis měs)

Kč Příjmy za ubytované

Příjmy jsou v rozpočtovémopatření navýšeny celkem o 2 553 979,43 Kč.
Na straně výdajů se jedná o následujícízměny:

Paragraf 2219
ost. záleŽitostipozemních komunikací +734 856 Kč náklady na přeložku kabelu
(734859),
VN na Košumberku
dotace přijde v příštímroce
Paragrat 362I
Veřejné osvětlení + 500 000 Kč Rozdíl mezi vysoutěženou cenou 2769690 a
původnímodhadem v rozpočtu 2,4 mil Kč, náklady na odborné měření světel pro dotacĺ.'.
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3729
6ŻŻI

ostatní nakládání s odpady + L10 000 Kč Většífakturace za sběrný dvůr
Humanĺtární zahranĺčnípomoc přímá + L80 000 Kč energie na ubytovně
Výdajejsou v rozpočtovémopatření navýšeny celkem o 7524 856 Kč
Bĺlance Ro je kladná, ve výši 1 029 ].23,50 Kč
Paragraf
Paragraf

Návrh usnesení č'. 2o22l 43l to2
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Rozpočtovéopatření č.3/2022 a pověřuje mĺstostarostu k jeho
zveřejněním na úřední desce.
Výsledek hlasování: pro 7 proti - zdržel se
Usnesení bvlo schváleno.

-

Bod 11) Různé
(projednóvóníbodu od 7:70:30 do 7:20:34 zveřejněného audiozóznomu)
a

lnformace o v'ýběru dodavateIe ,,Protipovodňová opatření obce Dobřejovice"
Starosta informoval, že byla v souladu s platnou směrnĺcíobce Dobřejovĺce vyhlášena výzva na
podání nabídek v souvislosti s VZMR s název ,,Protipovodňovó opotření obce Dobřejovice"' Yýzva
k podání nabídek byla uveřejněna na úřednídesce dne 3o.8'2oŻŻ a byl stanoven termín otevírání
obálek, který proběhne dne 12.9.zozŻ v 10:00. Komise bude složena ze starosty, místostarosty a
zástupce pověřené osoby (spol. ENVlPARTNER). Na následujícímjednánízastupitelstva bude
předložen návrh smlouvy ke schválení. Na ustavujícímzasedánízastupitelstva bude schválena
Smlouva o dílo s vybraným zhotovitelem.
Starosta připomněl, že součástízakázky je vytvořeníelektronického protĺpovodňového plánu
s onlĺne měřícím zařízením a sĺrénoupro včasnévarováníobyvatelstva.

lnformace k průběhu voleb do zastupitelstva2022
Starosta informoval, že dne 23. a 24.9.2022 proběhnou Volby do zastupitelstva obce Dobřejovice.
Volební místnost je v zasedací místnostĺoÚ oobřejovĺce, Na Návsi 26, Dobřejovice. Volby budou
probíhat v pátek 23.9.2oŻ2 od 14:00 do 22:00 a následně V sobotu 24.9.2o2z od 8:00 do 14:00. Po
skončenívoleb bude oznámen jejĺch výsledek na úřednídesce, předpoklad je v sobotní podvečer.
Volební komise již měla prvnízasedání, byl zvolen předseda, místopředseda, ti spolu se
zapisovatelkou absolvovali 8. 9. školenív Říčanech'
Na závěr starosta poděkoval všem zastupite|ům za jejich práci v posledních čtyřech letech. Zastupitelstvo
přispělo významnou měrou k tomu, co se podařilo. Konstatoval, že zastupitelstva probíhala věcně a klĺdně a
poděkoval zastupitelům za přístup, účastna pracovních schůzkách, seznamování s dokumenty a za
zodpovědnou práci. Popřál občanůmšťastnou volbu budoucího složenízastupĺtelstvapro následujícíčtyři
roky. Vyzval občany, aby dorazili k volbám, a i na základě zkušenostíscelostátní politiky, aby si ověřovali
informace v rámci předvolebních kampaní a nepodléhalĺ dezĺnformacím.

Pavla Mikušková informovala, že se připravuje konání akce Špacír,plánované na začátek října. Dále
poděkovala členůmkulturní komise Niki Justové, Markétě Zdeňkové, Jitce Vejnoskové, Martinu Čmolíkovia
spolupracujícím spoIkům za spolupráci.
lng. Libor Stárek poděkoval ostatním členůmredakčnírady Dobřejovĺckého Zpravodaje Pavle Mĺkuškovéa

Anežce Charvátové.
Z pléna poděkoval p. Taraba zastupitelům za čtyřletou práci a konkrétně za opravu povrchu a instalaci

veřejného osvětlení v ulici Sportovní'

Martĺn Joza za spolek Moderní Dobřejovice pozval na sobotu na tradičníakci Dobřejovický Burgerfest
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V. soUHRN
U

pŘllnľÝcľ usĺvrseĺuíDNE

8.

g.2022

snesen í č,. 2oz2l 43 ĺ ot.

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem 43. jednőnízastupitelstva obce Dobřejovice místostarostu
lng. Jona Chvótala.

Usnesení č,. 2022 | a3 | 02:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z 43. jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice
Pavlu Mikuškovou a lng. Libora Stórka.
Usnesen

í č,. 202?' I a3 /

o3z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující progrdm 4j' jednání zastupitelstvo obce Dobřejovice:
1. Kontrola usnesení
2. VydónĺZměny č. 3 Územnĺho ptónu Dobřejovic
3. Zadóní zpracovőní projektové dokumentace,,Revitalizoce veřejného prostrdnství centra obce

4.

Dobřejovice _ 7. etapa"
Směnná smlouva _ PovodíVltavy _ čósti pozemků parc. č. 153/59 a L5j/65 za čóst pozemku parc. č.

153/2 v k.ú. Dobřejovice
Dodatek č.1 ke Smlouvě o nójmu čósti pozemku porc. č. 595/L0 _ Staročeskó pekőrna
SoS8 o zřízenĺ služebnosti lS _ Připojení město Říčanyna objekt štolovéhopřivaděče K73
Říčany
7. Žódost o novýšení kapacity - Mš Korótek Dobřejovice
8. Zpróva Finqnčnĺhovýboru
9. Zpróva Kontrolního výboru
10. Rozpočtové opatření č.3/2022
L7. RŮzné

5.
6'

o
.

- Město

lnÍormoce o výběru dodavatele ,,Protipovodňovó opatření obce DobřejoviCe"
lnÍormoce k průběhu voleb do zastupitelstva 2022

Usnesen í č,. 2022| a3 l o4z
l stvo obce Dobřej ovi ce

Za stu pite

A) Bere no vědomĺ

7.

informoci pořizovotele k dokumentům
o průběhu veřejného projednóní nóvrhu změny č. 3 územního plónu Dobřejovic (dóte také
jen ,,změna č. 3") kononého dne 72. května 2022, uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení;
'vyhodnocenĺ veřejného projednónĺ núvrhu změny č. 3 kononého dne 12. května 2022, uvedené
v příloze č. 4 tohoto usnesení;
'pokyny pro nepodstatnou úpravu nóvrhu změny č. 3 před vydóním, uvedené v příloze č. 5 tohoto
usnesenĺ.

'zóznam

2.

Stonovisko Krajského úřodu Středočeského kroje, odboru územníhoplónovónĺ a stovebního řódu
(dóle jen ,,krajský úřad'), čj.078167/2022/KUSK ze dne 20' června 2022, k posouzení nóvrhu
změny č. 3 podle 5 55b odst. 4 zókono č. 183/2006 Sb., o územnĺmplónovónĺ o stavebnĺm řódu
(stovební zókon), ve znění pozdějšíchpředpisů (dóle jen ,,stovebnĺ zókon"), uvedené v přítoze č' 2
tohoto usnesenĺ.

B) ověřilo
nóvrh změny č. 3 územního plónu Dobřejovic podle 5 54 odst. 2 ve spojení s 9 55b odst. 70
stavebního zókona a konstatuje, že

'nenĺv rozporu

s Politikou územníhorozvoje Českérepubliky, schvótenou usnesenĺm vlódy České
republiky č. 929 dne 20. července 2009, zóvaznou pro pořizovónĺ a vydóvóní územnĺchplónŮ
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podle 9 37 odst. 4 stavebního zókona, ve znění pozdějších Aktuolizací č. 7, 2, 3 o 5 a Aktualizace
č. 4, schvólené usnesenĺm vtúdy Českérepubtiky č. 678 ze dne 12. července 2027;

'soulod s územnímrozvojovým plónem Českérepubtiky nemoht být ověřen, protože nenĺ

Ministerstvem pro mĺstnĺrozvojdosud vydón;
nenív rozporu se Zdsadomi územního rozvoje Středočeského kraje účinnýmidne 22. února 2072,
ve zněnĺ 1. oktualizoce účinnédne 26. srpno 20L5 a 2' aktuolizace účinnédne 4. zóří 2078;
'není v rozporu se stanovisky dotčených orgónů nebo stanoviskem krajského úřadu, jak je
doloženo přílohami č. 2 o 4 tohoto usnesenĺ;
'při projednóvóní nóvrhu změny č. 3 nebyl řešen žódný rozpor postupem podle 5 736 odst. 6
zókona č. 500/2004 Sb., spróvní řód, ve znění pozdějších předpisů (dúle jen ,,spróvní řód").
o

C) Rozhodlo

o nómitkóch dotčených osob (5 sz odst. 2 stavebního zókona) uplatněných k veřejnému
projednóní nóvrhu změny č. 3 územníhoplónu Dobřejovic podle 5 772 odst. 5 spróvního řádu,
kononému dne 72. května 2022, jak je uvedeno pod bodem 72 textové čósti odůvodnění opatření
obecné povahy č. 1/2022/ooP v příloze č' L tohoto usnesení.
D) Vyddvó

změnu č' 3 územního plónu Dobřejovic (zhotovitel společnost PRlsVlCH, s.r'o., tČo 27707053,
projektont lng. orch. Akad. orch. Petr Foglor, autorizovaný architekt Črca ozoaz1 postupem podle

5777onósl.spróvnĺhořóduavsouladus56odst'5písm.c)a543odst.4vespojení s555b

odst. 10 stavebního zókona, ve formě opotření obecné povahy č. 1/2022/ooP uvedenéhov přĺloze

č. 7 tohoto usnesenĺ.

E) Uklódó storostovi obce

7.
2.
3.
4.
5.
6.

zajistit vyhotovenĺ územního plónu Dobřejovic zohrnujícího úplnéznění po vydónĺ změny č. 3 (dóle
jen ,,Úplné znění") a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 3 opatřit zóznamem o účinnosti;
doručit změnu č. 3, vydanou ve formě opotření obecné povahy č. 1/2022/ooP v soulądu s 9 773
odst' 7 spróvního řódu, a Úplné znění veřejnou vyhtóškou podte 5 25 spróvnĺho řódu a po dni
doručenĺzměny č. 3 a úplnéhozněnívyznačitúčinnostzměny č. j;
poskytnout Úptné znění po vydóní změny č. 3, opatřené zóznamem o účinnosti, stavebnímu úřadu,
úřadu územnĺho plónovónío krojskému úřadu;
zveřejnit způsobem umožňujĺcímdólkový přĺstup změnu č. 3 o Úptné zněnĺ o místo, kde je možné

do těchto dokumentacĺ a do doklodové dokumentace změny č. 3 nahlížet, o oznómit toto

jednotlivě dotčeným orgónům neuvedeným

v

předchozím bodu;

zpracovot registrační list změny č. 3 a podat nóvrh krajskému úřadu no vloženíjeho dat do
evidence územně plónovací činnosti;
uložit změnu č. 3, včetně dokladů o jejĺm pořizovóní, do orchivu obce Dobřejovice.

Usnesen í č'. 2022| a3 | 05

:

Zastupitelstvo souhlosí s cenovou nobĺdkou společnosti PPU spol. s r.o no zhotovení projektové
dokumentace no okci ,,Revitalizace veřejného prostranství centra obce Dobřejovice _ 7. etapo" v ceně
698 000 Kč bez DPH a uklódó starostovi uzovřít smlouvy o dílo v souladu s předloženou cenovou nobídkou.

Usnesen í č'. 2022| a3 | 06l.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Směnnou smlouvu no pozemky porc.č č. 153/109, 153/770,
153/111 a 753/716, vše v k.ú. Dobřejovice, č. PVL-1200/2022/SML se Stótním podnikem Povodĺ Vltovy a
pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Usnesen í č'. 2022 | a3 | 07 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Dodotek č.7 ke Smlouvě o nójmu čósti pozemku porc. č. 595/10 se
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společnostíStaročeskó pekórno s.r.o. a pověřuje starostu

k

jeho podpisu.

Usnese n í č,. 2022ĺ 43 ĺ 08:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o Budoucí Smlouvě o zřízenĺ služebnosti lS ,,Připojenĺ
města Říčanyna objekt štolovéhopřivaděče K73' k pozemku parc.č. 874 v k'ú' Dobřejovice s Městem Říčany
o pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Usnesen í ć,. Żo22l

a3 | 09

Usnesení ć,. 2022|

a3 |

:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje výjimku umožňujícíumĺstění 26 dětí do druhého oddětenĺ
Mateřské školy Korólek Dobřejovice pro školnĺrok 2022/2023.

Ń:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Rozpočtové opatření č'3/2022 a pověřuje místostarostu k jeho
zveřejněním na úřední desce.
VI. ZAVĚR
Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta L9:25.

PříIohy záplsu:
Prezenčnílistina

L.

Zápis byl vyhotoven dne 14. 9.2o2Ż

Zapisovate!:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé:

Pavla Mikušková

dne 14.9.2022

(ru
14.9.2022

Libor Stárek

Starosta:

Martin Sklenář

1

dne L4. 9.2022

ł -0g- 2022

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

:
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