oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsi 26,251- 01 Dobřejovice, lČ: oo24OL4L
Zápis č. 13
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 14. LL.2oI9 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni:

Ladĺslav Bezouška, lng. Pavel Brotánek, lng. Jan Chvátal, Martin Joza, Jan Krejčí,
Bc. Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková, lng. Libor Stárek, Martin Sklenář
občanéobce Dobřejovĺce v počtu cca 8 lĺdí.

Omluveni:
t. ZAHAJ EN í zAsEDÁN í zAsTU P|TELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:02 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. ]- zákona
oobcích, informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce od 6.1'1'.2oL9. Současně byla
zveřejněna na elektronĺcké úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je všech 9 členůzastupitelstva a zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.Starosta dále informoval všechny přítomné, Ž.e je zveřejného zasedání pořizován
audiozáznam, kteý bude následně zveřejněn na internetových stránkách obce.
!!. URčENízAPlsoVATELE A

oVĚŘoVATELŮ

starosta navrhl určit zapisovatelem zápĺsu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č. 2ot9 | L3 | ot2
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice lng. Jana Chvótalo.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu

z

jednání zastupĺtelstva obce Dobřejovice zastupitele Pavlu

Mikuškovou a Martina Jozu. K návrhu vznesl protĺnávrh Zbyněk Kudláček a navrhl za ověřovatele lng. Pavla
Brotánka. starosta dal hlasovat od protĺnávrhu.
Návrh usnesení č'. 2ot9 | Ĺ3 | o2z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovotelem zópisu z jednóní zastupitelstva lng. Povlo Brotónka.
Výsledek hlasování: pro 4 (Krejčí,Kudláček, Brotánek, Chvátal) proti 1 (Stárek) zdržel se 4
Usnesení nebvlo schváleno.
Návrh usnesení

č'. 2ot9 |

t3 | o3z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice paní
Povlu Mikuškovou a pano Mortino Jozu.
Výsledek hlasování: pro 6 protĺ 0 zdržel se 3 (Krejčí,Brotánek, Kudláček)
Usnesení bvlo schváleno.
lll. PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednóvóní bodu od 2:47 do 6:21 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta navrhl doplnĺt program o:

-

zařazení nového bodu č. 6 ,,Ĺámér obce směnit část pozemku parc.č. 570"
zařazení nového bodu č. 17,,Příspěvky spolkům v obci na rok 2o2o".
Místostarosta na základě konzultace sodborem kontroly Mĺnĺsterstvavnitra ve věci aktualizace obecně
závazné vyhlášky o veřejném pořádku požádal z důvodu nedostatku času na kontrolu návrhu ze strany
dozorového orgánu díky zahlcenípracíponovele zákona o místních poplatcích navrhl:

-

vyřazení původníhobodu 13: ,,obecné závazná vyh!áška č,. 2ĺ2oL9 k zabezpečení místních
záleŽitostí veřejného pořádku" a o změnu názvu následujícího bodu na ,,obecně závazná vyhláška
č,.2l2o19 o místních poplatcích".

Dále místostarosta navrhl:

-

vloženíbodu ,,Cenová příloha č. 1 pro rok 2020 ke smlouvě o dílo č. s97o1oo284, Fcc česká
republika, 5.r.o." před bod ,,ozv č I/20I9"

Nebyly Vzneseny dalšínávrhy na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení č,. zot9 l Bl 0a:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje nósledující program jednđnízostupitelstva obce Dobřejovice:
7. Kontrola usnesenĺ
2. Plón inventur zo rok 20L9
3. Smlouva o nójmu čóstípozemkŮ parc. č. 149/14 a 558
4. Směna pozemků parc. č. 725/6, 725/7 q čósti pozemku porc. č. 725/10 se spol. )PTREAL s.r.o.
5. Směnnó smlouva _ čóst pozemku porc. č. 567/2
6. Zóměr obce směnit čústpozemku parc.č.570
7. Studie revitalizoce Dobřejovického potoka
8' lnformace o rozpočtovémopotřenĺč.70/2079, přijatém v pravomocistarosty
9' Rozpočtové opatřenĺ č. 11/20L9
10. Žódost provozovatele obchodu no nóvsi o sníženínójmu
1-7. Rozhodnutĺ o odměnóch za výkon funkce neuvolněných členůzastupitelstva
72. Ceny vodného o stočnéhona rok2020
73. Cenovó přĺloho č. L pro rok 2020 ke smlouvě o dílo č. s9707o0284, FCC Českó republika, s'r.o.
74. obecně zóvaznó vyhlóška č. 1/2019 o poplatku za komunólní odpad
75. obecně zóvaznđvyhldška č.2/201"9 o mĺstních poplatcĺch
76' lnformace o průběžnémpřezkoumóní hospodaření obce
77' Přĺspěvky spolkům v obci na rok 2020
78. Rozpočet obce no rok 2020
19. Termíny zasedónízostupitelstvo na 1. pololetĺ2020

20.

Různé

a)
b)

lnformace o plónované okci ,,Setkánĺseniorů 2079'
lnformace o plónované akci ,,Rozsvěcení vónočního stromu 2019'
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
tV. PRoJEDNÁĺĺígooŮ PRoGRAMU

Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvónĺbodu od 6:27 do 77:02 zveřejněného audiozóznomu)
Usnesení č,.2ot9ĺou09 - Smlouva TRIADA: Trvá, čeká se na provedení importu dat.
Smlouva bude uzavřena následně.
Usneseníč'.2oL9lo7|ĺa_Żáaostiopozemky SPÚ: Trvá, jsou doplňovány podklady pro SPÚ.
Usnesení č,.2oL9lĹo|05 _ Podélnédopravní značení:Trvá' realizace proběhne nejspíše
v pátek 15.1L
Usnesení ć,.2ot9|Ll/07 - Smlouva o zajĺštěnísečenífotbalového hřiště - Splněno' smlouva
podepsána a založena, úhrada za část roku 2019 uhrazena
Usnesení č. 2ot9ĺtL/t0 - smlouva na zimní údržbu2oI9 l2o20 - Splněno, smlouva
podepsána a založena
Usnesení č'.2ot9lĹĹ|tz -vyřazení majetku _ Splněno. majetek byl vyřazen

o

o
o
o

o
o
o
o
o

Usneseníč'.2019lĹLlL7 _strategickýplán-jednánípracovnískupinyaĺnformacebude

plněno průběžně
Usnesení č'.2ot9lĹ2/06 _ Smlouva o nájmu Staročeská pekárna - Splněno. smlouva
podepsána a založena
Usnesení č,.2ot9|t2/07 - Koupě pozemku 100/1 - Splněno, smlouva podepsána a založena,

o
o
o
o
o
o
o
o

vklad do KN proveden, úhrada byla provedena
Usnesení č,.2oL9lt2lo8 _Záměr směn na Čestlické- Splněno _ byl vyvěšen
Usnesení ć,.2ot9lt2lo9 _Zámér směn OPTREAL2 - Splněno _ byl vyvěšen
Usneseníč,.2ot9l12lto_Záměr pronájmu na hrázi Mlýnského rybníka -Splněno
vyvěšen

Usnesení č'.2ot9ĺt2/11- Výstavba garáže pro obecní techniku
bude plněno průběžně

-

-

byl

zahájeny kroky k realizaci,

- zahájeny kroky k realizaci, bude plněno
Usneseníč,.zoLgltz|tz_eoŕízeníradarů

průběžně

Usnesení č,.2ot9ĺL2lL3_ Pŕíkaznísmlouva TNT Consulting -Sp.!_ně-no, smlouva podepsána,
žádost o dotacĺ byla podána
Usnesení č,.2oĹ9ĺ12ĺt4_ Ro 9/2oI9 - Splněno - bylo vyvěšeno
Usnesení č'.2oL9lt2/16 - Smlouva o sml. Budoucí - věc. Břemeno Košumberk - Splněno,
smlouva podepsána a odeslána druhé smluvní straně k podpisu, přišla zálohová faktura

Bod 2) Plán inventur za rokŁot9
(projednóvónĺbodu od 1-1:02 do 73:06 zveřejněného audiozúznomu)
Zastupitelé obdrželi návrh plánu ĺnventur za rok 20].9. lnventura bude prováděna na základě předložené
směrnice' lnventarĺzace bude provedena u veškerého hmotného a nehmotného majetku, zboží,pohledávek
a závazků. Zároveň bude provedena inventura příspěvkové organizace obce, a to Mateřské školy Korálek
Dobřejovĺce. Za členy komisí byli navrženi stejní zastupitelé jako v loňském roce, protoŽe jíŽ s ĺnventurami
mají zkušenosti. Zbyněk Kudláček doplnil, že na konci směrnice chybělo vyznačenémísto pro podpis Pavly
Mikuškové. Starosta poděkoval za připomínku, bude doplněno.
Návrh usnesení č,. 2ot9 l t3 l 05:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje předložený Plón inventur za rok 2079 q uklódó inventąrizačním
komisím postupovat v soulądu s tímto plónem o směrnicí pro provódění inventur'
Výsledek hlasování: pro 9 protĺ 0 zdrŽel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 3) Smlouva o nájmu částípozemků parc. č, . Ĺ49|L4 a 558
(projednóvónĺbodu od 13:06 do 76:04 zveřejněného audiozóznomu)
Místostarosta informoval, že schválený záměr na pronájem částípozemků parc' č. . L49lL4 a 558 byl
vyvěšen na úřednídesce dne L].. 10.2019' Reagovalna něj jedinýzájemce, panJosef Bureš-spoluvlastník
navazujícíhopozemku. Nabízíročnínájemné3 Kč/m2. Právním zástupcem obce byl přĺpraven návrh
smlouvy, který řeší mimo jiné přesné vymezenídaných ploch, valorĺzacĺnájemného o inflaci a postup
v případě neprodlouženísmlouvy či výpovědi. Na žádost budoucího nájemce byla doplněna možnost
podnájmu části pronajatého pozemku, přĺléhajícíhok sousednímu pozemku parc. č. 47711' do podnájmu
majiteli tohoto pozemku sousedního pozemku za jednotkové nájemné za m2 nepřevyšujícíjednotkové
nájemné za m2 dle této smlouvy. Návrh smlouvy byl zaslán všem zastupitelům.
Pavel Brotánek se zeptal, zda nenídotčentaké pozemekL49/1'5' Místostarosta uvedl, že stávajícíplot tvořĺ
přesnou hranici pozemku parc.č. 749l15, kteąŕ je v majetku obce Průhonice.
Návrh usnesen í ć'. 2oL9 | Ĺ3 | 06:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje uzavřeníSmlouvy o nójmu čóstĺpozemků parc. č . 149/14 o 558 o
výměře 330 m2 s ponem Josefem Burešem, kteró je přĺlohou č.2 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdrŽel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 4) Směna pozemků parc. č. 725|6,72517 a části pozemku parc. č. 725|to se spol. oPTREAL s.r.o.
(projednóvónĺ bodu od 76:04 do 27:34 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, Že schválený záměr na směnu pozemků parc. č .725/6, 725/7 a části pozemku parc. č.
725110 byl vyvěšen na úřední desce dne 11. 10. 20L9. Dne 25. 10. 2019 na něj reagoval jediný zájemce, kteým
je společnost OPTREAL s.r.o.. Tato společnost nabídla směnu pozemků za pozemky parc. č. 729/9,735/3L a

736/L9, které jsou vjejím uýlučnémvlastnictví. Zároveň nabídla finančnívyrovnání vrámci rozdílných cen

jednotlivých pozemků (dle využitelnosti) ve \ľÝši324 400 Kč vč. DPH ve prospěch obce Dobřejovice.

J

Výsledkem této směny bude stav, kdy obec Dobřejovice bude vlastnit jednu kompletní stavební parcelu na
pozemcích parc.č. 729/9 a 72515 o celkové výměře L212 mŻ s přilehlým pozemkem zeleně parc.č' 725/9
o vymere 95b m'.
Společnost oPTREAL se ve své nabídce zavázala provést zasíťovánívzniklé (směněné) stavební parcely
v majetku obce za částku (příspěvek obce) odpovídající850 Kč bez DPH za m2 stavební parcely coŽ je částka
1'246542 Kč vč. DPH, přĺčemžnabídnutá částka 850 Kč odpovídá pouze nákladům spojeným s budováním
infrastruktury v dané lokalitě.
Starosta informoval, že od společnosti OPTREAL obdrŽel návrh Směnné smlouvy se smlouvou o úhradě
příspěvku, který bude v případě odsouhlasenísměny nutný předložĺt našemu právnímu zástupcĺ ke kontrole
a případnému doplnění.
JĺříKappel vznesl dotaz, k čemu bude obci tento pozemek a co s ním hodlá obec dělat. Starosta odpověděl,
Že je to minimálně velmi dobrá investice do budoucna, nyní zaplatíme částku 1'246542 Kč za zasíťování,
následná hodnota takto zasíťovanéhopozemku se pohybuje okolo 7 500 000 Kč a je to rozhodně mnohem
lepšíinvestĺce neŽ podílovéfondy, pořízenéobcí v mĺnulosti. V diskuzi pan Kappel zmínĺlmnoho dalších
potenciálních variant přístupu k pozemkům v této lokalĺtě, zapojili se do ní starosta, místostarosta, Martin
Joza a Jan Krejčí.

Návrh usnesení č'. 2oL9 l t3 ĺ 07
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje směnu pozemků porc. č. 725/6, 725/7 o čósti pozemku parc. č.
725/L0 dle zveřejněného zóměru ze dne 77' 70. 201-9 o dle zóvazné nabĺdky společnosti 2PTREAL s.r.o. ze
dne 25. 10. 2079, kteró je přĺlohou č.3 tohoto zópisu o pověřuje storostu obce ve spolupróci s próvním
zóstupcem obce přĺpravou Směnné smlouvy se společnostĺoPTREAL s.r.o..
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
z

Bod 5) Směnná smlouva - část pozemku parc. č. 56712
(projednóvdnĺbodu od 27:34 do 29:46 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta ĺnformoval, že schválený záměr na směnu části pozemku parc. č.567/z byl vyvěšen na úřední
desce dne 11. 10. 2019. Dne 25. to. 2019 na něj reagoval jedĺný zájemce o směnu, kterou byla paní
Petronela Rosová' Paní Rosová nabídla směnu části pozemku parc. č. st.46/L o výměře 8 m2 s podmínkou,
Že obec Dobřejovice na své náklady vybuduje nový plot v délce 30,46 m, který nahradístávajícíplot v jejím
vlastnictví. Výsledkem této směny bude stav, kdy obec Dobřejovice bude vlastnit pozemek, kteni umožní
realizaci projektu ,,Rozšířeníchodníku v ul. Čestlĺckéa opravu stávající dešťovékanalizace". Návrh Směnné
smlouvy byl zastupitelům zaslán v podkladech. Výstavba plotu bude předmětem samostatné smlouvy,
kterou bude schvalovat zastupitelstvo.
Návrh usnesení č'. 2ot9 | L3 l o82

Zastupitelstvo obce schvoluje směnu čósti pozemku porc. č' 567/2 o výměře 8m2 za čóst pozemku parc' č. st.46/1
s poní Petronelou Rosovou a pověřuje storostu podpisem Směnné smlouvy, kteró je příloho č.4 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 6) Záměr obce směnit část pozemku parc.č. 570
(projednóvőní bodu od 29:46 do 40:58 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta dále informoval, že dne 25. 10. 2019 obdržel námitku k záměru na směnu částípozemku parc. č.56712
od pana Josefa Láta, ktený nesouhlasí se záměrem směny tohoto pozemku. V návazných jednáních byla
nastíněna ze strany pana Láta možnost směny 77m2 pozemků na rozšířeníchodníku na Čestlickéza část
pozemku parc.č. 570 o výměře 1'67 m2 při rnýjezdu z obce na Čestlice. Starosta dále uvedl, že v současnosti má
celý pozemek parc. č. 570 společně se sousedním pozemkem parc.č. 1028 od obce dlouhodobě pronajatý pan
Lát na základě nájemní smlouvy ze dne 12' 5' 2014. Před zasedáním zastupitelsfua ještě p. Lát požádal o
projednání, zda by byla možnost přidat do směny ještě pozemek 595/L3. V zájmu obce je získat77m2 z pozemků
pana Láta na rozšířeníchodníku, dalšíchI6m2 je pod komunikací, která je ve správě rSÚS a není primárním
zájmem obce je získat. Za tuto výměru v ĺntravĺlánunabízíobec oněch L67mz pozemku vtěsné blízkosti konce
obce _ tedy asi 2,4 násobek. Místostarosta doplnĺl, že pozemek 570 je v katastru veden jako druh pozemku:
ostatní plocha, využitípozemku: ostatní komunĺkace. V územnímplánu je veden jako ZP - zeleň přírodního
charakteru a je součástílokálního biocentra Úsrs. .ledná se tedy o nezastavitelný pozemek. Lĺbor stárek se
.l

zeptal, zda pod částípozemku pod komunikací nevedou veřejné číobecní sítě. Starosta uvedl, že sítě tam
samozřejmě vedou, ale pokud by obec chtěla cokoli na tomto pozemku dělat, vŽdy bude potřebovat souhlas od
KsÚs. Do debaty o této části pozemku se dále zapojiliJan Krejčí,Josef Lát a Zbyněk Kudláček prezentovalĺ názor,
že by tato část měla výsledně náležet obci. Starosta uvedl, že přičteme k poŽadovaným pozemkům 16m2, tak se

změní poměr směny, kvůli něčemu, co obec nepotřebuje. Lĺbor Stárek se zeptal na vysvětlení, proč nebylo
s panem Látem jednáno o původně plánované směně za část pozemku 595/13. starosta uvedl, Že původně
proběhly jednáníprávě o směně za tento pozemek, záměr schválený na mĺnulém Zobyl právě mimo jiné směna
tohoto pozemku, na tento záměr obec dostala námĺtku od pana Láta, že je to komunikace a obec by se jich
neměla zbavovat. Citoval z námitky ,,Věřĺm, že tyto mé nómitky vezmete v úvohu a od zóměru směnit tyto

pozemky, přĺpadně jejich čósti, ustoupĺte" . Poté navrhl usnesení.

Návrh usnesení č,. 2ot9 ĺ tzl o9:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí se zóměrem směny čósti pozemku parc.č. 570 v k.ú. Dobřejovice
o výměře cca 167 m2 a uklódó starostovi zveřejnit tento zóměr dle přĺtohy č.5 zdpisu no úřední desce.
Výsledek hlasování: pro 7 proti0 zdržel se 2 (Kudláček, Stárek)
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 7) Studie revitalizace Dobřejovického potoka
(projednóvóní bodu od 40:58 do 45:24 zveřejněného oudiozóznomu)

Místostarosta představil nabídky dvou projekčníchkanceláří na zpracování studie revitalizace
Dobřejovického potoka. osloveny byly dalšíminĺmálně 2 doporučené projekční kanceláře, které ale

ohledem na své naplněné kapacĺty cenovou nabídku nepodaly. Rozsah řešeného územíjevodní tok mezĺ
Skalníkem a Mlýnským rybníkem (mimo úsek u Fotbalového klubu, jehož úpravu bude řešĺtPovodíVltavy
a's.), včetně návsi' Cílem jsou přírodně blízkéúpravy, zlepšeníodtokových poměrů a estetiky vodního toku.
Výsledkem bude návrh protĺpovodňových a revitalizačních úprav ve vazbě na původní pozemkové hranice
s

(úpravy a opevnění břehů, úprava nivelety, stěhovavá kyneta, přeložky inŽenýrských sítí/křížení
toku;
rekonstrukce lávky u fotbal. hřiště, vegetačníúpravy vč. odstranění nevyhovujících stromů, zvýšení
průtočnékapacity koryta) v podrobnosti pro územnírozhodnutí. Vzhledem ktomu, Že jednu z nabídek
podal lng' Cyril Mikyška - ATEL|ER ŽlvoĺruíHo PROSTŘEDĹ který bude pro Povodí Vltavy zpracovávat
podobnou dokumentaci na vložený úsek u FK, doporučĺlstarosta z důvodů logické návaznostĺ, synergie přĺ
zpracovávání a povolovánía také menšícenovénáročnostĺuzavřít smlouvu s tímto projektantem.
Návrh usnesení č,. 2or9 | B I to:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje smlouvu o dílo na Studii a DÚR,,Revitatizoce Dobřejovického
potoka v Dobřejovicích" s lng. Cyrilem Mikyškou _ ATEL|ERem ŻvorNĺuo PRosTŘEDĺ v cetkové výši
787 000 Kč bez DPH, kteró je přĺlohou č. 6 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 8) lnformace o rozpočtovém opatřeníč,.Lo|zoLg, přijatém V pravomocistarosty
(projednóvóní bodu od 45:24 do 46:24 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval o rozpočtovémopatření č. 10, které bylo přijato v kompetenci starosty, které navyšuje
přljmy o 300 500 Kč (dle skutečnosti). Zároveň je součástírozpočtového opatření č. 10 navýšení výdajů na
platbu DPH v paragrafu 6399 (ost' fĺnančníoperace)ve výši 25 000 Kč naprotĺ tomu jsou upraveny ĺ
skutečnévýdaje v paragrafu 2321 (odvád. a čišt.odp.voda nakládání s kaly) ve výši -25 ooo Kč.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice vzalo informocio Ro č. 70 na vědomĺ
Bod 9) Rozpočtové opatření č,. LÍ-lzoírg
(projednóvóní bodu od 46:24 do 48:S9zveřejněného oudiozóznamu)

Starosta ĺnformoval, že je potřeba přijmout rozpočtovéopatřeníč.11, které souvisí s částkou 30 ooo Kč doplatkem příspěvku pro MŠKorálek za rok 2018. Tato platba byla provedena dne I1.I.2o7g. o tuto částku
se tedy navýšily náklady roku 2019 a je o ně třeba navýšit náklady v letošním roce. Dále je nutné navýšit
výdaje v paragrafu 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péčeo 25 tĺsícvzhledem k nárůstu
využíváníslužeb Senĺor taxi. Dále dochází ke zvýšenípříjmůi výdajů za platbu Daně z příjmu za obec o
180 000 Kč. Díky sníženínákladů v paragrafu 2219 ostatní záležitosti pozemních komunĺkacío 55 000 Kč
nebude tímto Ro změněna bilance rozpočtu.

Návrh usnesení č. 2ot9 l L3l tL|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtové opotření č. 1-1-/2079, které je přĺlohou č.7 tohoto
zúpisu a uklddó starostovi zveřejnit toto rozpočtové opatření no úřední desce.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdrŽel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 10) Žádost provozovatele obchodu na návsi o sníženínájmu
(projednóvóníbodu od 48:59 do 57:36 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval o žádosti provozovatele obchodu p. Petra Hlubučka o sníženínájmu na částku 8 500 Kč
s platností od ].' ].. 2020. Měsíčnínájemné za obchod je dle nově uzavřeného Dodatku č'6 (uzavřený dne
15' 10. 2019) ke ,,Smlouvě o nájmu nebytových prostor _ prodejny potravĺn a smíšenéhozbožíz zz. 12.
2oo8" stanoveno ve výšĺ1'71'17 Kč' Starosta dodal, že vzhledem k částce, kterou platí za pronájem části
parkovĺště Staročeská pekárna vnímá současnou výši nájmu obchodu, jakou přijatelnou. Jan Krejčídoplnil,
že to je částka, která se zvedá jen o inflaci a nájemce o ní od začátku věděl' Josef Lát se zeptal, zda si
nájemce platí energie a vodu samostatně, což starosta potvrdĺl. Libor Stárek uvedl, že případný výpadek
příjmů by pro rozpočet obce nic neznamenal a vzhledem k tomu, že přidáváme na policĺi dává ke zváž.eni
souhlasit se sníŽením.Místostarosta uvedl, že neslyšel žádný zásadní argument pro snížení.Naopak uvedl,
že části povĺnnostínájemce uvedené ve smlouvě - například úklid prostoru před oÚ plní jen částečně.
V dĺskuzĺdále vystoupĺli Jan Krejčí,Martĺn Joza. Zbyněk Kudláček se zeptal na původníčástku: starosta i Jan
Krejčíuvedli částku 8 000 Kč.
Návrh usnesení č,. 2oL9 l t3 l tŁz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje na zókladě žádosti pana Petra Hlubučka snĺženínójemného na
čústku8 500 Kč měsíčně a pověřuje starostu k uzavřeníDodatku č.7 ke Smlouvě o nójmu nebytových
prostor _ prodejny potravin a smíšenéhozbožíz 22. 12. 2008", který stanoví s plotnostĺ od 7. 7. 2020 výši
nójemného 8 500 Kč za měsĺc.
Výsledek hlasování: pro 2 (Stárek, Brotánek) proti 5 zdrŽel se 2 (Mĺkušková, Kudláček)
Usnesení nebvlo schváleno.
Bod 11) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členůzastupitelstva
(projednóvóníbodu od 57:36 do 7:03:02 zveřejněného oudiozóznomu)
Vzhledem ke každoročněse měnícímu nařízením vlády, kteným jsou aktualizovány odměny za výkon funkce
členůmzastupitelstva a vzhledem k ustálené praxi v obci Dobřejovĺce doporučil auditor obecnější znění
usnesení stanovujícíodměnu neuvolněným členůmzastupitelstva. odměny neuvolněným zastupitelům
schvaluje zastupitelstvo, dosavadní praxe byla taková, že v usnesení byly uváděny částky a usnesení tak bylo
třeba každý rok aktualizovat. Vrozpočtu obce na rokŻo2o je počítáno svýšíodměny dle projednávaného
(zatím neschváleného) nařízení vlády s navýšením 7,5%o' Jan Krejčínavrhl doplnĺt povĺnnost informovat
o provedení změn ve výši odměňování na zastupitelstvu
Návrh usnesení č'. 2ot9 | L3 | Ĺ3:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje odměny za výkon funkce neuvolněným členŮm zastupitelstva obce

v maximólní výši dle nařízenĺ vlódy č. 318/2017 sb., o výši odměn členůzostupitelstev

územnĺch

somospróvných celkťl, v platném zněnĺ'
V přĺpadě souběhu výkonu několiko funkcí se odměno neuvolněnému členovi zostupitelstva obce poskytne
pouze zo výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva nóIežĺ nejvyššĺodměna. odměno bude
poskytovóno ode dne (lčinnosti aktuólnĺho nařĺzení vlódy o v případě zastupitele nově zvoleného do funkce,
nebo vzniku mandótu ode dne jeho jmenovóní.
Zostupitelstvo dóle uklódó storostovi o koždéprovedené změně nařĺzenĺ vlódy informovot no veřejném
jed n ó n í zostu pite l stva
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 12) Cenyvodného a stočnéhona rok 2020
(projednóvónĺ bodu od 7:03:02 do 7:10:15zveřejněného audiozóznamu)

Provozovatel vodovodu, kanalizace a čov v obci předložil v souladu se Smlouvou o komplexním
provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku obce Dobřejovice návrh kalkulace vodného

-o-

2020včetně komentáře. U ceny pitné vody je navrhováno navýšení
ceny za 1'm3 o3,59%o způsobené především nárůstem ceny pitné vody převzaté od PVK. Na výslednou cenu
pro občany bude mít vlĺv i plánované sníženíDPH z 15% na Io% od 1'.4.zo2o. Cena vodného by se tak ze
stávajících 31,3L Kč bez DPH / 36,01' Kč s DPH zvedla od lJ"'Zolo na 32,23 Kč bez DPH / 37,o7 Kč s DPH. Po
případném sníženíDPH se pak výsledná cena s DPH snížína 35,43 Kč/1m3.
U stočného dochází především vlivem vyššíhoplánovaného fakturovaného množství k návrhu na snížení.
Cena stočnéhoby ze stávajících 40,32Kč bez DPH / 46,37 Kč s DPH klesla od 1'.1'.2oŻo na 39,40 Kč bez DPH l
45,31 Kč s DPH' Po případném sníženĺDPH se pak výsledná cena s DPH snížína 43,34 Kč/1m3. Jiří Kappel
a stočnéhopro obec Dobřejovice na rok

rozporoval prezentované datum změny DPH vzhledem kjiž schválenému daňovému balíčkua uvedl, že
změna DPH má být jiŽ od 1'1'Żo2o. Místostarosta odpověděl, že provozovatel bude samozřejmě bude
účtovatDPH podle platné legislativy, zastupitelstvo se bude vyjadřovat k cenám bez DPH.
Návrh usnesení č'. 2oL9 l t3 l Ĺ4|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺ s předloženým nóvrhem cen vodného a stočného pro obec
Dobřejovice na rok 2020 ve výši pro vodné j2,23 Kč/m3 bez DPH a pro stočné39,40 Kč/m3 bez DPH o uktódó
mĺstostorostovi do 30'11'2019 doručit provozovateli souhlosné stanovisko obce k tomuto nóvrhu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 13) Cenová příloha č. 1 pro rok 2020 ke smlouvě o dílo č. s97o1oo284, FCC česká republika, s.r.o.
(projednóvónĺbodu od 7:10:75 do 1:14:40 zveřejněného oudiozóznamu)
Místostarosta ĺnformoval o návrhu navýšeníceny za svoz směsného odpadu ze strany svozové firmy FCC
na rok 2o2o o 9,7%o z důvodu uzavření skládky v Radimi, nutnosti překládat tento odpad v Praze do kamĺonů
a odvážet ho na skládku v Benátkách nad Jĺzerou'
Návrh usnesení č,. 2ot9 l t3 l L5|

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Cenovou přĺlohu č. 1 pro rok 2020 ke smlouvě o dílo č.
s970700284 se společnostíFCC Českó republika, s.r.o., kteró je přĺtohou č.8 tohoto zópisu a pověřuje
starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 14) obecně závazná vyhláška ć,.Lĺ2oL9 o poplatku za komuná!ní odpad
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Místostarosta informoval o tom, že v roce 2019 obec dotuje z rozpočtu systém nakládání s odpady částkou
okolo 470 000 Kč, po navýšení cen by se V roce 2020 jednalo dokonce až' o 620 000 Kč ročně. Systém
nakládání s odpady v obci by měl být nastaven tak, aby přljmy (poplatky od občanů,příspěvek EKo-KoMu)

výdaji (svoz směsného a tříděného odpadu, sběrný dvůr). Poplatky od občanůse
nezvyšovaly od roku 2010, naopak v roce 2014 došlo k jejich snížení.Náklady na sběr a likvidaciodpadu ale
z 625 000 Kč v roce 20L2 stouply na L 460 000 Kč v roce 2020. Důvodem je hlavně navýšenícen za
zpracovánítříděnéhoodpadu, zvláště plastu, ale i dalšíchnákladů svozové firmy.
V porovnání s okolními obcemĺ je současná výše poplatku v našíobci zdaleka nejnižší.U nejvíce využívané
popelnĺce 120l s týdenním vývozem platí občan Dobřejovic: 1 575 Kč, Jesenice 2 ooo Kč, Herĺnku 2 o35 Kč,
Průhonic Ż 12o Kč, (plánují navýšení) a Modletic 2 530 Kč (plánují navýšení) ročně.
Dalšímzjištěným problémem je, že díky tomu, že obec neměla nastavenu velĺkost poplatku za komunální
odpad na týdenní a ].4 denní svoz velkých L100 l kontejnerů mají společenstvívlastníkuv bytových domech
ve Sportovnísmlouvy na odvoz komunálního odpadu přímo se svozovou firmou' Cílem obce ale je, aby tyto
SVJ platily poplatek za komunální odpad přímo obcĺ. Důvod je jednak finanční:i když budou SVJ platit obci
byly v rovnováze

s

částku srovnatelnou s jejich podmínkamĺ u svozové firmy, mohla by obec díky tomu, že má u svozové firmy
množstevní slevy, z rozdílu spolufĺnancovat náklady na sběr tříděného odpadu v obci. Tak je to nastaveno
u ostatních občanůa tak je to isprávně z hlediska zákonů'
l přĺ navrženém navýšeníbude obec ročně systém nakládání s odpady dotovat částkou okolo 250 ooo Kč'
V návrhu rozpočtu na rok 2o2o jejiž kalkulováno s navýšenými poplatky'
V průběhu přípravy aktualizace poplatků bylo navíc zjištěno, že obec v současnosti nemá platnou vyhlášku,

na jejímžzákladě by byla oprávněna vybírat poplatky za komunální odpad. V původníoZV č. 1/2oo3
sběru, přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů

o systému shromaždbvání,

a nakládání se stavebním odpadem to bylo upravené tak, že byly podle paragrafu ]-7 odstavce 5 zákona
o odpadech podepisovány s každým majitelem nemovitost Smlouvy o využitísystému nakládání

Tato oZV byla ale zrušena ozv č. 4/2oI7 o systému shromaždbvání, sběru,
přepravy, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a nakládáníse stavebním odpadem, která
už ale neupravuje výběr poplatků. od roku 2017 také bývalá úřednice přestala uzavírat výše uvedené

s komunálním odpadem.

smlouvy.
Po konzultacis právníkem byl připraven návrh obecně závazné vyhlášky č.L/zo19 o poplatku za komunální
odpad. V ní je mimo jiné také upraveno vybírání poplatků za domovní sběrné nádoby na bĺoodpad.
Záměrem bylo stejným způsobem upravĺt i poplatky za domovní L20l popelnice na plast' Tento záměr ale

neprošel přes odbor kontroly Ministerstva vnĺtra, kam byla oZV poslána na předběžnou kontrolu. Po
domluvě s audĺtorem a právníkem bude obec se zájemci o tuto službu uzavírat jednoduchou ,,smlouvu
o poskytnutí sběrné nádoby na sběr tříděného odpadu - plastu", která není součástíoZV. SoučástíoZV je
dále i povinnost (vyplývajícíz daňového řádu) všech majĺtelůnemovĺtostí na nichž vzniká odpad se pomocí
formuláře k poplatku registrovat. V případě že je nemovitost trvale neobývána či k likvĺdaci odpadu
v souladu se zákonem probíhá jĺnak (jiná svozová firma...), musí majitel formulář vyplnit taky a tyto
skutečnostĺna něm uvede. Díky nové vyhlášce bude možnétěm, kteří se k poplatku nepřihlásili, anĺ
neuvedlĺ jiný zákonný způsob likvidace poplatek předepsat výměrem' obec hodlá těchto změn společně
s dalšímĺpřĺpravovanými oZV využítk omezení negatĺvních vlivů nelegálních ubytoven v obci'
Místostarosta navrhl na základě jednání se svozovou firmu úpravu informace u 11OOl v ceníku a v příloze formuláři. Navržená cena u této velĺkosti nádoby bude obsahovat i pronájem nádoby.
Jan Krejčí,Michael Havránek, Jiří Kappel a uvedli argumenty proti plánovanému zvýšenípoplatku za
plastovou popelnicĺ ze 150 Kč na 500 Kč. Místostarosta doplnĺl, že dopad tohoto rozdílu pro rozpočet je
u stávajících 68 popelnic okolo 25 000 Kč. Jiří Kappel se zeptal, zda budou i nadále prodávány jednotlivé
pytle na odpad. Místostarosta uvedl, že budou, za cenu, kterou fakturuje FCC (okolo 55 Kč + navýšení).
Z dalšídiskuse vyplynulo, že těmito pytli nebude možnéplnĺt povinnost vlastníků zajistĺt likvĺdaci odpadu.
Tato služba slouŽí k řešení nárazových situací. V diskusĺ vystoupilĺ Michael Havránek, Josef Lát, Libor Stárek
a Martin Joza' Starosta na jejím základě navrhl nechat výšĺpoplatku za plastovou popelnici v původnívýši
L50 Kč stím, že tato služba (poplatek) není součásti schvalované oZV, ale skaždým kdo ji bude chtít
využívatbude podepsána samostatná smlouva.
Návrh usnesení č'. 2ot9 | L3 | t6:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice vydóvó obecně zóvąznou vyhlóšku č. 1/2019 o poplotku zo komunólní
odpad, kteró je přílohou č.9 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ L (Brotánek) zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Návrh usnesení č,. 2ot9 l t3 l t7 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice stanovuje poplotek za poskytnutĺ sběrné nódoby 720 litrťl no sběr třĺděného
odpadu _ plastu no 750 Kč ročně a uklódó uzavřít s koždým odběrotelem smlouvu, kteró je přĺlohou č.10
tohoto zópisu.

Výsledek hlasování: pro 8 protĺ 0 zdržel se 1 (Stárek)
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 15) obecně závazná vyhláška č'.2l2oL9 o místních poplatcích
(projednóvóní bodu od 7:48:00 do 1:59:22zveřejněného audiozóznamu)
Nutnost novelizovat nyní platnou vyhlášku o místníchpoplatcích vychází především ze skutečnosti, že
v říjnu bylschválen zákon z78/2o19 Sb., ktenim se měnízákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpĺsů. Ten s platností od L.L.ZoZo mění některé místnípoplatky. Již před novelou ale
vzniklo zadání pro právního zástupce obce, aby přĺpravĺlaktualizacĺtétovyhlášky, především s ohledem na
nelegální ubytovny v obci. Právě oblast poplatku z pobytu (nahrazujícíhozrušený poplatek z ubytovací
kapacity) je oblastí, kde došlo jak v zákoně, tak v navržené vyhlášce k největším změnám. Dosud poplatek
z ubytovací kapacity platila pouze ubytovna na hřišti. Podle dostupných ĺnformacíse ale zdá, že ke
krátkodobému ubytování především agenturních pracovníkůsloužídalšíchaž 15 objektů v Dobřejovĺcích. Ty
,'

dosud poplatek neplatily, navíc jsou s jejich provozem spojeny negativníjevy jako je především odkládání
komunálního odpadu na místa, která k tomu nejsou určena.
Novela zákona rozšiřuje okruh osob, kteří jsou subjektem poplatku (osoba, která v obci není přihlášená) a
předmětu poplatku (Předmětem poplatku z pobytu je úplatný u jakéhokolĺposkytovatele pobytu)' Cílem
obce je vyuŽít ohlašovací a registrační povĺnnost pro všechny poskytovatele, dosáhnout jejich regĺstrace,
s pomocí toho ĺ zajištění odpovídajícísběrné nádoby na odpad, vlastními silamĺ ĺ ve spolupráci s dalšími
orgány kontrolovat evidencĺ ubytování a dodržování dalšíchprávních předpisů. Výše poplatku z pobytu je
navržen na výši 9 Kč/osoba/noc'
U dalších poplatků doš|o pouze k navýšeníceny za reklamní poutače na veřejných prostranstvích z 500 na
1000 Kč/m2/roka drobné změny vdalšíchsazbách poplatku za užíváníveřejných prostor. Sazby ostatních
poplatků (psi, kulturníakce) zůstávají beze změn.
V diskuzi
Bezouška

o

poplatku z pobytu dále vystoupĺlĺ Jan Krejčí,Martin Hloušek, Pavla Mikušková

a

Ladislav

Návrh usnesení č,. ŻoĹ9ĺt3lL8.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice vydóvó obecně zóvaznou vyhlóšku č. 2/2019 o mĺstnĺch poplotcĺch.
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 16) Informace o průběžnémpřezkoumání hospodaření obce
(projednóvóní bodu od 1-: 59:22 do 2:00:54 zveřejněného audiozóznamu)

Starosta seznámil se Zprávou

o

průběžnémpřezkoumání hospodaření obce za období L-6/zo79,

provedenou fĺrmou ATLAS AUDlT s.r'o'. Je v ní konstatováno, že byly zjištěny pouze dva drobné nedostatky
- by|y doporučeny aktualizace dvou směrnic. Na jejĺch aktualĺzacích se bude pracovat v následujícím roce.
Dále konstatoval, že hospodaření obce V roce 2019 skončíi přes výrazné investice přebytkem okolo
4 mĺlionůKč.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice vzolo informaci na vědomí

Bod 17) Příspěvky spolkům v obci na rok 2020
(projednóvónĺbodu od 2:00:54 do 2:04:42 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta ĺnformoval o žádostech spolků o finančnípříspěvek (dotaci) na fungování pro rok 2019. Předloženy
byly následujícížádosti, které jsou jiŽ zahrnuty v návrhu rozpočtu obce na rok 2020:
Dobřejovĺcký čtyrlĺstełve výši.........
.....'.... 22 ooo Kč
Moderní Dobřejovice ve výši
' 20 000 Kč
Myslivecké sdruženíDobřejovice ve výši
6000Kč
FK Dobřejovice ve výši
35 000 Kč
junĺor Dobřejovice ve výši
100 000 Kč
Vzhledem k tomu, že u finančnídotace převyšujícíčástku 50 000 Kč za rok je dle zákona nutné zveřejnění
záměru ze strany zastupitelstva (pod tento limit je pak V pravomoci starosty) a v případě, Že ve lhůtě L5 dnů
od zveřejnění záměru neuplatní právnické a fyzické osoby své návrhy, přĺpomínky, nebo námĺtky je možno
přĺstoupit k podpisu následné ,,Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace", která musí být zveřejněna na
úřední desce umožňujícídálkový přístup po dobu 3 let. Starosta se zavázal, že žádnému spolku nevyplatí
Žádný příspěvek dříve, dokud dotčený spolek nepředloží kompletní vyúčtovánídotace za rok předešlý
a navrhl následující usnesení. Libor Stárek se zeptal na výše příspěvků v letošním roce, starosta uvedl výše
příspěvků DČ: 25 00O, MD: 20 ooo, Myslivci 5 ooo, FK 60 ooo - na mládež, Junior 0.
Návrh usnesení č'. 2ot9 | L3 | L9z
Zastu pite l stvo o bce D obřejovice :
schvoluje ziměr dotace zapsanému spolku Junior Dobřejovice no činnost dětí o mlódeže ve výši
100 000 Kč no zóklodě doručenéžódosti ze dne 73.77.2079 pro kalendóřní rok 2020, a pověřuje
storostu ke zveřejněnĺ zóměru, který je přílohou č.72 tohoto zópisu no úřednídesce.
V přĺpadě, že nebudou ke zveřejněnému zóměru uplotněny žódnénóvrhy, připomínky, nebo nómitky
pověřuje storostu podpisem Veřejnopróvnĺ smlouvy o poskytnutí dotoce", kteró je přĺlohou č.13
tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 1" (Stárek)
Usnesení bvlo schváleno.

'

-

Bod 18) Rozpočet obce na rok 2020
(projednóvóníbodu od 2:04:42 do 2:20:44 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, že vzhledem k zákonné povinnosti zveřejnĺt návrh rozpočtu na úřednídesce mĺnimálně
15 dní před projednáváním byl tento návrh zveřejněn 25.10'2019. V předstihu bylĺ s návrhem rozpočtu
včetně podrobných podkladů seznámeni všichnĺzastupitelé a Finančnívýbor. Došlo k rozdělení příjmů
a výdajů na provozní a ĺnvestiční/rozvojové.
Nezvykle vysoká je výše rozpočtu okolo 24 milionů a je
způsobeno právě rozvojovými přljmy" příspěvky od developerů, příspěvků na infrastrukturu a dotací.
Místostarosta doplnĺl že ve výdajové částĺtvoří náklady na investice a rozvoj takřka polovinu. Největší
částky tvoří výdaje na realĺzacĺa přípravu dopravních opatření (semafor, opravy ulĺc, chodníky, přechody,
studie možných opatření pro zlepšení tranzĺtnídopravy'.), pěšía cyklostezky' Dá|e seznámĺl s tím, Že byly
provedeny tyto změny oproti zveřejněnému Návrhu rozpočtu:
Příimy:
PoloŽka 'J'LŻZ Daň z příjmůpráv. osob za obce
+25O 000 Kč
Paragraf 232L odvád. a čišt.odp.voda nakládánís kaly
+ 21' L75 Kč,
Paragraf 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů
+ 2100O Kč
Paragraf 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů
- 32 600 Kč
Výdaje:
_ 125 000 Kč
Paragraf 2219 ost. záležĺtosti pozemních komunikací
Paragraf 222L Provoz veřejné silničnídopravy
+ 25 O0O Kč
Paragraf 3635 Území plánování
+ 90 000 Kč
Paragraf 37Ż2 Sběr a odvoz komunálních odpadů
+ 10 O00 Kč
Paragraf 3723 Sběr a odvoz ostatních odpadů
- 50 ooo Kč
Paragraf 6399 ost. finančníoperace
+250 0O0 Kč
Místostarosta doplnil, že rozpočet bude schválen na úrovnĺparagrafů, u daňových příjmůpak na úrovni
položek. Předseda finančníhovýboru Martin Joza konstatoval lepšípodrobnost a rozsah zpracování rozpočtu,
poděkoval starostovĺ a místostarostovi za odvedenou práci a za finančnívýbor doporučil rozpočet schválit.
Návrh usnesení č,. 2019 | t3 | 2o:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2020 po úpravóch provedených při projednóvóní ve výši:
příjmovó čóst:
24 208 534 Kč
výdajovó čóst:
24 707 194 Kč
rozdĺl_ přebytek:
707 340 Kč
Rozpočet ve schvólené podobě je přílohou č. 74 tohoto zópisu. Zastupitelstvo uktódó starostovi schvótený
rozpočet zveřejnit no úřední desce a elektronické desce umožňujícívzdólený přístup.
Výsledek h|asování: pro 9 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schvá leno.
Bod 19) Termíny zasedání zastupitelstva na 1. pololetí 2020
(projednóvóní bodu od 2:20:44 do 2:21:47 zveřejněného oudiozóznomu)
starosta navrhl pokračovat v zaběhlé praxi, kdy zasedání zastupitelstva obce probíhají vždy druhý čtvrtek
v měsíci. Navrženétermíny v druhém pololetí by tedy byly: 9. ledna, L3. února, IŁ.bŕezna,16' dubna (9.4.
jsou velikonoční prázdniny, byl nutný přesun), 14.května, 11.června.
Návrh usnesení ć. 2oĹ9 l Ĺ3 l 2L:
Zastupitelstvo obce stanovuje termíny řádných zosedóní zastupitelstva obce Dobřejovice v prvnĺ polovině
roku 2020 na 9.7.2020, 73.2.2020, 72.3.2020, 16.4.2020, 74.5.2020 a 77.6.2020.
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schvá leno.
Bod 20) Různé
(projednóvónĺ bodu od 2:27:47 do 2:26:53 zveřejněného oudiozóznamu)
o lnformace o plánované akci ,,Setkání seniorů 2ot9"
Starosta seznámil s přípravami na tuto tradičníakci, která se bude konat v Modletickém zámku
v sobotu 7.L2. v rozsahu jako minulé roky. Novinkou je vystoupení paní Pavlíny Filipovské. Pozvánky
budou osobně distribuovat členovékulturní komise a vedeníobce.

- 10-

o lnformace o plánované akci ,,Rozsvěcení vánočního stromu 2ot9"

1.12. proběhne od 15:00 (vlastní rozsvěceníod 17:00) tradičnírozsvěcenístromku, tentokráte
budou stánky na ploše parkoviště - stánky budou tvořĺt ,,náměstí"' Poděkování patří spolkům,

kulturníkomĺsĺ,pekárně a prodejcům vánočního zboŽí.
pozvánku spolku Moderní Dobřejovice na akci Sv. Martin dne 16.11. ve
Spolkovém domě
o Pavla Mikušková a Jan Krejčídoplnilĺpozvánku na29'1'L. od L6:30 na akci,,Čertĺveskále"

o Martĺn Joza doplnil

V. souHRN

pŘllłľýcH UsNESENí DNE

14.11.2019

Usnesení č. 2ot9 ĺ L3 l ot2

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovatelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice lng. Jano Chvótala.

Usnesení č,. 2ot9 / L3 | 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu
Povlu Mikuškovou a pana Martinq Jozu.

z

jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice paní

Usnesení č,. 2ot9 ĺ B| oa:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následujícĺ progrom jednónĺ zastupitelstvo obce Dobřejovice:
7. Kontrola usnesení
2. Plón inventur za rok 2019
3. Smlouvo o nójmu čóstípozemkŮ parc. č. 149/74 a 558
4. Směna pozemků porc' č. 725/6, 725/7 a čósti pozemku parc. č. 725/10 se spol. 2PTREAL s.r.o.
5. Směnnó smlouva _ čőst pozemku parc. č. 567/2
6. Zóměr obce směnit čóst pozemku parc.č. 570
7. Studie revitalizace Dobřejovického potoka
8. lnformace o rozpočtovémopatřeníč.L0/2079, přijotém v provomocistarosty
9. Rozpočtové opotření č. 11/2019
10. Žódost provozovatele obchodu no nóvsi o sníženínójmu
11. Rozhodnutí o odměnóch zo výkon funkce neuvolněných členůzastupitelstvo
72. Ceny vodného a stočnéhono rok 2020
13' Cenová příloha č. 1 pro rok 2020 ke smlouvě o dílo č' s970700284, FCC Českó republiko, s.r.o.
14. obecně zóvaznó vyhlóška č. 1/2019 o poplatku za komunólní odpod
75. obecně zóvaznó vyhlóška č. 2/2019 o místnĺch poplotcích
16. lnformace o průběžnémpřezkoumóní hospodařenĺ obce
17. Přĺspěvky spolkům v obci no rok 2020
78. Rozpočet obce na rok 2020
79. Termíny zasedónĺzostupitelstva na 1. pololetí2020

20.

Rťlzné

a.
b.

lnformace o plónované okci ,,SetkónĺseniorŮ 2079'
lnformace o plónovoné akci ,,Rozsvěcenívónočnĺhostromu 201-9'

Usnesení č'. 2oL9 l L3 | 05:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje předložený Plón inventur zo rok 2079 a uklódó inventarizočním
komisím postupovat v souladu s tímto plónem a směrnicí pro provóděnĺ inventur.
Usnesení č,. 2ot9 | L3 | o6:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje uzovření Smlouvy o nójmu čóstípozemků porc' č . 149/L4
o výměře 330 m2 s panem Josefem Burešem, kteró je přĺlohou č.2 tohoto zópisu.

a

Usnesení č,. 2ot9 | L3 | 07 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje směnu pozemkťl parc. č. 725/6,725/7 a čósti pozemku parc. č.
725/10 dle zveřejněného zóměru ze dne 77. 70. 2079 q dle zóvazné nobídky společnosti )PTREAL s.r.o. ze
dne 25. 70. 2079, kteró je přĺlohou č.3 tohoto zópisu a pověřuje storostu obce ve spolupróci s próvním
zdstupcem obce přĺpravou Směnné smlouvy se společností)PTREAL s.r.o..

t1

558

Usnesen í č,. 2o19 l L3 l 08:
Zostupitelstvo obce schvoluje směnu čósti pozemku parc. č. 567/2 o výměře 8m2 zo čóst pozemku parc. č. st. 46/1
s panĺ Petronelou Rosovou a pověřuje storostu podpisem Směnné smlouvy, kteró je přĺloho č.4 tohoto zópisu.

Usnesení č. zotg ĺ t2ĺ 09
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺ se zóměrem směny čósti pozemku parc.č' 570 v k.ú. Dobřejovice
o výměře cca 767 m2 a uklódó starostovi zveřejnit tento zóměr dle přílohy č.5 zópisu no úřednĺdesce.
|

Usnesení ć,. 2oL9 | t3 | to:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje smlouvu o dĺlo no Studiia DÚR,,Revitatizace Dobřejovického
potoka v Dobřejovicích" s lng. Cyritem Mikyškou _ ATELtERem Žlvorĺlĺuo PR1STŘEDĺv celkové výši 187
Kč bez DPH, kteró je přílohou č. 6 tohoto zópisu.

OOO

Usnesení č,. 2oL9 ĺ L3 l tL|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopatřenĺ č. 17/201-9, které je přílohou č. 7 tohoto
zópisu a uklódó starostovi zveřejnit toto rozpočtovéopatřenĺ na úřednĺ desce.
Usnesení č'. 2ot9 / t3 | L3:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje odměny zo výkon funkce neuvolněným členťlm zastupitelstva obce
v maximólní výši dle nařĺzenĺ vlódy č. 318/201-7 Sb., o výši odměn členŮ zastupitelstev územních
samospróvných celkťl, v platném znění'
V přípodě souběhu výkonu několika funkcĺ se odměna neuvolněnému členovi zostupitelstva obce poskytne
pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva nóleží nejvyššíodměna. odměna bude
poskytovóna ode dne účinnostiaktuólnĺho nořízení vlódy a v případě zastupitele nově zvoleného do funkce,
nebo vzniku mondótu ode dne jeho jmenovúní.
Zastupitelstvo dóle uklódú starostovi o každéprovedené změně nařízení vlódy informovat no veřejném
je d n ó n í zastu p ite l stva
Usnesení ć'. zoLg l t3 l L42
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí s předloženým nóvrhem cen vodného a stočného pro obec
Dobřejovice na rok 2020 ve výši pro vodné 32,23 Kč/m3 bez DPH a pro stočné39,40 Kč/m3 bez DPH a uklódó
mĺstostarostovi do 30.11.2019 doručit provozovoteli souhlasné stonovisko obce k tomuto nóvrhu.
Usnesení č'. 2ot9 l L3 ĺ L52
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Cenovou přĺlohu č. 7 pro rok 2020 ke smlouvě o dĺlo č.
s97070O284 se společnostíFCC Českó republiko, s.r.o., kteró je přĺlohou č.8 tohoto zópisu o pověřuje
storostu k jejímu podpisu.
Usnesení č'. 2ot9 l L3 l t6:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice vydóvó obecně zóvqznou vyhlóšku č. 1/2019 o poplatku za komunólnĺ
odpod, kteró je přílohou č.9 tohoto zópisu.
Usnesení č. 2ot9 | Ĺ3 l t7
Zostupitelstvo obce Dobřejovice stanovuje poplotek za poskytnutí sběrné nódoby 1-20 litrů no sběr tříděného
odpadu _ plastu no 750 Kč ročně o uklódó uzavřít s koždým odběratelem smlouvu, kteró je přílohou č. 10
tohoto zópisu.
z

Usnesen í č'. 2ot9 | L3 |

t8:

Zostupitelstvo obce Dobřejovice vydóvó obecně zóvaznou vyhlóšku č. 2/2019 o místníchpoplotcích, kteró je
přĺlohou č.17 tohoto zópisu..
Usnesení

Ĺ9z
Zastupite lstvo obce Dobřejovice

-

č'. 2oL9 | Ĺ3 |

:

schvoluje zóměr dotoce zapsonému spolku Junior Dobřejovice na činnost dětí o mlódeže ve výši
100 000 Kč na zókladě doručenéžódosti ze dne 13.11.2019 pro kalendóřní rok 2020, a pověřuje
starostu ke zveřejnění zóměru, který je přílohou č.72 tohoto zópisu nq úřednídesce.
V případě, že nebudou ke zveřejněnému zóměru uplatněny žódné nóvrhy, připomínky, nebo nómitky
pověřuje stqrostu podpisem Veřejnopróvní smlouvy o poskytnutí dotoce", kteró je přílohou č.L3
tohoto zópisu.

- 1)

-

Usnesen

í č,. 2oL9 | t3 |

2oz

Zostupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2020 po úpravóch provedených při projednivóní ve výši:
přĺjmovó čóst:
24 208 534 Kč
výdajovó čóst:
24 701 194 Kč
rozdĺl _ přebytek:
707 340 Kč
je
přĺlohou č. 14 tohoto zópisu' Zastupitelstvo uklódó starostovi schvólený
Rozpočet ve schvólené podobě
rozpočet zveřejnit na úřednĺ desce o elektronické desce umožňujícĺvzdólený přístup.
Usnesen í č. 2ot9 | t3 ĺ 2LŻ
Zostupitelstvo obce stanovuje termĺny řódných zasedónĺ zastupitelstvo obce Dobřejovice
roku 2020 na 9.7.2020, 73.2.2020, 72.3.2020, 16.4.2020, 14.5.2020 o 71.6.2020.

v

první polovině

V. zÁVĚR

Zasedánízastupitelstva obce ukončil starosta v Ż0:28.
Přílohy zápisu:
1..
Prezenčnílistĺna
z.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10
11
7Ż
13
74

Smlouva o nájmu částípozemků parc' č . L49/1'4 a 558
Závazná nabídka společnosti oPTREAL s.r.o.
Směnná smlouva - parc. č.567/2 a parc. č. st, 46/L
Záměr směny části pozemku parc.č. 570 v k'ú.
Smlouva o dílo na Studii a DÚR,,Revĺtalĺzace Dobřejovického potoka v Dobřejovicích

Rozpočtovéopatření č,. LI/Ł)I9
Cenová příloha č. 1 pro rok 2O2O ke smlouvě o dílo se společností FCC Česká republika, s.r.o
obecně závazná vyhláška č. L/2oL9 o poplatku za komunálníodpad
Smlouva o poskytnutí sběrné nádoby 120 litrů na sběr tříděného odpadu - plastu
obecně závazná vyhláška č.2/2oL9 o místníchpoplatcích
Zámér dotace zapsanému spolku Junior Dobřejovice na čĺnnostdětía mládeže ve výši 100 000 Kč
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutídotace spolku Junior Dobřejovĺce
Rozpočet obce na rok2020

Zápis byl vyhotoven dne 21'.Ľ'.2oI9

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

ověřovate!é: Pavla Mĺkušková

Martĺn Joza

Starosta:

Martin Sklenář

Vyvěšeno dne 2I.Lt.2o79
Sejmuto dne

dne 21.11.2019

........ d ne 21,.LL.2OL9

dne 21.11.201-9

