oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsi26,25LoL Dobřejovice, !Č: Oo24o1,41'
Zápis č. 15
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 9.1.2020 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřeiovících.
Přítomni:

Omluveni:

Ladislav Bezouška, lng. Pavel Brotánek, lng. Jan Chvátal, Martin Joza,
Bc. Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková, lng. Libor Stárek, Martin Sklenář
občanéobce Dobřejovice V počtu 3 lidí.
Jan Krejčí

l. znnrue rĺízAsEDÁNí zAsTUPlTEtsTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovĺce (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v ].8:04 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, Že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. 1 zákona
o obcích, informace o konání zastupĺtelstva byla zveřejněna na úřednídesce od 2.L.2o20' Současně byla
zveřejněna na elektronĺcké úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupitelstva (Jan Krejčíse z jednání omluvĺl)
a zastupĺtelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále ĺnformoval všechny přítomné, źe je zveřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce.
ll. URčENízAPlsoVATEtE A oVĚŘoVATELŮ
Starosta navrhl určit zapĺsovatelem zápisu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protĺnáVrhy.
Návrh usnesení č,. 2o2o I t5 | otz

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovotelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice tng. Jana Chvőtala.
Výsledek hlasování: pro 7 proti0 zdržel se L (Bezouška)
Usnesení bvlo schváleno.

Starosta navrhl určĺtověřovatelĺ zápisu

z

jednání zastupitelstva obce Dobřejovĺce zastupitele PaVlu

Mikuškovou a Martina Jozu. K návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č'. 2o2o l L5 l 02.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice paní
Pavlu Mikuškovou o pono Martino Jozu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
ltl. PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednóvóní bodu od 7:50 do 2:46 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta navrhl doplnĺt do bodu různé:

-

Informace k sériovétrestné ěinnosti v regionu Prohd venkov - ttH.
Nebyly Vzneseny dalšínávrhy na doplnění' Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení ć,. 2o2o l Ĺ5 l 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující program jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
7.
Kontrola usnesení

2.

Huzne

.
.
.
.

lnÍormace o výsledcích kontroly čerpóní dotoce (Fond obnovy venkovo SK, ulice Příčnó)
lnÍormoce o plónovacích setkónĺch s veřejnostív rómci příprovy nového strategického ptónu
lnÍormoce o změně ceníku Sběrného dvoro Dobřejovice
lnÍormoce k sériovétrestné činnosti v regionu Praho venkov - JlH

..1

Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení bvlo schváleno'

proti0

zdržel se 0

lV. PRoJEDNÁĺĺíaooÜ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesenĺ
(projednóvóní bodu od 2:46 do 6:37 zveřejněného audiozóznamu)
o Usneseníč,.2o19lo7|ĺs_Żaaostio pozemky SPÚ: Trvá: Připraveny podklady a bude
odesláno v lednu 2020
o Usnesení č'.zotgĺt]-lt7- strategický plán: Trvá: jednání pracovní skupĺny a informace
bude plněno průběžně, vĺz různé
o Usneseníč'.2o1-9|t2/tt -výstavba garáže pro obecnítechniku: Trvá: zahájeny kroky

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
r

k realizaci, bude plněno průběžně

Usneseni č'.2ot9ĺt2|t2_Poŕízeníradarů: Trvá: v současné době zpracováváme poklady
pro VZMR - průběžně
Usneseni č'.2ot9ĺl3'/05 _ lnventury: Trvá: Připraveny podklady a bude řešeno v lednu 2020
Usnesení č'. 2ot9ĺL3lo7 _ Příprava směnné smlouvy OPTREAL: Trvá: Smlouva předložena
k připomínkování společnosti oPTREAL
Usnesení č,. 2ot9ĺt4l05 -Změna č. 2 ÚP Dobřejovĺc: Splněno: byla v souladu se zákonem
vyvěšena a nabyla účinnostidne28.12.20]-9, doručena dotčeným orgánům
Usnesení č'.2oí-9ĺt4l06- Veřejnoprávní smlouva Junĺor Dobřejovĺce z.s.: Trvá: Smlouva
připravena a bude podepsána v průběhu ledna
Usnesení č,. zoĹ9lt4ĺo7 _ Směnná smlouva Lát: Splněno: Podepsána oběma smluvními
stranami, zaloźena, poslán návrh na vklad do KN
Usnesení č,. 2oL9lt4ĺo8 _ Bezúplatný převod pozemků SPÚ: Trvá: Přĺpraveny podklady a
bude odesláno v lednu 2020
Usneseníč,.2o!9ĺt4ĺ09- Pasport místníchkomunikací: Splněno: Pasport bylvyvěšen.
Usnesení č,.2ot9ĺt4ĺ1o- MAs Říčansko:Splněno: Vyjádření bylo odesláno
Usnesení ć,. 2or9lL4lL]- _ Úprava investovaných prostředků: Trvá: schůzka s bankovním
poradcem proběhne v průběhu ledna 2020
Usneseníč.2ot9ĺĹ4ĺ12- Ro I3/2oI9: Splněno: Ro bylo řádně vyvěšeno

Bod 2) Různé
(projednóvóníbodu od 6:37 do 27:55 zveřejněného oudiozóznamu)
o lnformace o výsledcích kontroly čerpánídotace (Fond obnovy venkova SK, ulice Příčná)
starosta informoval o výsledcích kontroly ze strany Středočeského kraje, která proběhla na
obecním úřadu. V protokolu je konstatováno ,,Dotace byla použĺtahospodárně v souladu
s daným účelem,opatření k nápravě nejsou navrhována a projekt je tak ze strany
Středočeského kraje vypořádán".
o lnformace o plánovacích setkáních s veřejností v rámci přípravy nového strategického plánu
Místostarosta informoval o termínu prvního plánovacího setkánís občany _ útený 14.7.2020 od
].8:00 ve Spolkovém domě. Setkání bude zaměřené na sběr podnětů od občanůo současném
stavu v obcĺ. Na toto setkání pak naváže druhé plánovací setkání dne 4.2.2020 ve stejném místě
a čase, zaměřené na budoucnost obce. Cílem je tvorba takového nového strategického plánu,
který bude směřovat (omezené) finance, čas a energii obce a jejích pracovníkůdo projektů,
které ina základě podnětů od občanůbudou stanoveny jako prĺoritní.Starosta vyzvalpřítomné,
aby pozvali osobně občany ze svého okolí na tuto akci.
o lnformace o změně ceníku Sběrného dvora Dobřejovice
Starosta ĺnformoval o podpisu dodatku ke smlouvě, který na rok 2020 navyšuje ceny za odpady
odevzdané občany ve sběrném dvoře Dobřejovice a které proplácíobec. U biologĺcky
rozložĺtelnéhoodpadu jde o navýšení150 kč/t, u objemného odpadu o 450 Kč/t, nebezpečný
odpad zůstal stejný. Podařilo se domluvit, že SD nebude požadovat měsíčnípaušálnípoplatek za
správu. Podmínky pro bezplatné odkládáníodpadu pro občany zůstávajístejné.

-l_

a

lnformace k sériovétrestné činnosti v regionu Praha venkov - JlH
Starosta informoval o proběhlém jednání starostů s policiív Jesenĺcĺ6'L.2o2o, kterého se
účastnĺl.Policie seznámila starosty s informacemĺ o aktuálnívlně sériovéhovykrádání rodĺnných
domů v našem okolí. Vloupání probíhajírychle (5-10min), jedná se o organĺzovanou skupĺnu
min. 4 lĺdí,kteřívnikajído objektu především francouzskýmĺ okny. Cílem jsou malé cenné věci
(šperky, hotovost a ceniny). Doporučenípro občany, jak zabezpečĺtsvůj majetek a jak se chovat
v případě podezření na tuto trestnou činnost, či v případě vykradení jsou již na webu obce.
Místostarosta doplnil, že tato problematika bude také hlavním tématem únorovéhočísla
Zpravodaje.

V. soUHRN

pŘułľýcĺusNEsENí DNE

9.1.2o2o

Usnesen í ć,. 2o2o I t5 | ot:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovotelem jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice lng. Jano Chvótolo.
U

snese

n

í č'. 2o2o I t5 | o2z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu
Pavlu Mikuškovou a pana Mortina Jozu'

z

jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice panĺ

Usnesení č. 2o2o l L5 l 03Ż
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujícĺ program jednónĺ zastupitelstvo obce Dobřejovice:
7.
Kontrola usnesení

2.

Různé

.
.
.
.

lnÍormace o výsledcích kontroly čerpónídotoce (Fond obnovy venkova SK, ulice Příčnó)
lnformace o plónovocích setkóních s veřejnostív rómci přípravy nového strategického plónu
lnÍormace o změně ceníku Sběrného dvora Dobřejovice
InÍormoce k sériovétrestné činnosti v regionu Praha venkov - JlH

V. zÁVĚR
Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v ].8:25

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
Zápis bylvyhotoven dne 10.1.2020
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