oBEc DoBŘEJoVtcE, Na Návsa 26,25L oL Dobřejovice, lč: 0024oL4L
Zápis č'.29
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 8. 6.2o2L od 18:00 před obecním úřadem v Dobřejovicích.
Přítomni:

lng. Pavel Brotánek, Ladislav Bezouška, lng. Jan Chvátal, Martĺn Joza, Bc. Zbyněk Kudláček,
Pavla Mĺkušková, lng' Libor Stárek, Martin Sklenář
občanéobce Dobřejovice: v počtu přĺbližně 80 občanů

Omluveni:

Mgr. Martin Čmolík

l. ZAHÁJEN í zAsEDÁN í zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovĺce (dále ,,zastupĺtelstvo") bylo zahájeno v 18:07 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, Že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. ]- zákona
oobcích, informace o konání zastupĺtelstva byla zveřejněna na úřední desce od 3I.5.2021'' Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupĺtelstva (Mgr. Martĺn Čmolíkse z jednání omluvĺl) a
zastupĺtelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, že je z veřejného zasedání pořizován audĺozáznam, který bude
následně zveřejněn na ĺnternetových stránkách obce. Zároveň upozornilpřítomné, že průběh jednáníje živě
přenášen prostřednictvím obecnífacebookové stránky, kdejsou záznamy také uchovávány.
ll. URčENízAPlsoVATEtE A oVĚŘoVATELt], PRoGRAM zAsEDÁNí
Starosta navrhl zapisovatele, ověřovatele a program.
Návrh usnesení č,. 2o2Ĺ|3o/ oL:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovotelem jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice tng. Jano
Chvótalo.

Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se
Usnesení bvlo schváleno.

-

Návrh usnesení č. 2o2L | 30 / 02:
zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu
pana Ladislova Bezoušku.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

z

jednónĺ zastupitelstvo poní Pąvlu Mikuškovou a

Návrh usnesení č'. 2o2L l 30 l o3:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující program jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice

7.
o

Různé
Veřejné projednónĺkonceptu nóvrhu ,,Architektonické koncepce centro obce Dobřejovice"

Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdrŽel se Usnesení bvlo schváleno.

-

1
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ltl. PRoJEDNÁNí gootj PRoGRAMU
Bod 1) Různé
Starosta přivítali přítomné občany a popsal důvody pro pořízení,,Architektonické koncepce centra obce
Dobřejovice". Dále popsal proces výběru jejího zhotovitele a dosud provedené kroky přĺjejím zpracování
Následně předa l slovo zástupcům zpracovatele, společnosti re:architekti
:

Vedoucítýmu MgA. ondřej Synek spolu s dopravním inŽenýrem lng. Květoslavem Syrovým představĺli
občanůmpomocí prezentace koncept návrhu ,,Architektonické koncepce centra obce Dobřejovice".
Následně vyzvali občany k diskusĺ, pŕi níźodpovídali na dotazy např. na kapacĺtu parkovacích míst před
hřištěm, na průtočnoukapacitu potoka, zásahy do stávající zeleně, odklon komunikace a obavy z možného
zvýšeníprovozu, návrhy využitídomu č'p' 36, umístnění pomníku padlých apod.. Podněty od občanůbyly
zaznamenány. Závěrem prezentace návrhu zpracovatelé ĺnformovali občany o tom, že kompletní
prezentace s konceptem návrhu bude od následujícího dne zveřejněna na ĺnternetových stránkách obce a
k nahlédnutítakéna obecním úřadu a vyzvaliobčany, aby do úteryi 15. června 2021 posílalisvépřĺpomínky
na e-mail participace@rearchitekti.cz čije předali v papírovéformě na obecní úřad, nebo do schránky
obecního úřadu.
Závěrem starosta poděkoval přítomným za aktivníúčast

lV. souHRN pŘunľýcH UsNESENí DNE 8.6.2021
Bez usnesenĺ
V. ZAVER
Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve20:37

Přílohy zápisu:

1)

Prezenčnílistina

Zápĺs byl vyhotoven dne ].0. 6.2o2I

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé:

Pavla Mikušková

Ladislav Bezouška

6.202L

dne 10. 6.2021,
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Starosta:

Martin Sklenář

Vyvěšeno dne 11. 6.2o2L
Sejmuto dne

dne 10. 6.2O2L
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