oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsl 26,25L 0L Dobřejovice, lČ:oO24o1'41'
Zápis č. 8
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 9. 5. 2019 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni:

Omluveni:

Ladislav Bezouška, lng. Pavel Brotánek, lng. Jan Chvátal, Martĺn Joza,
Bc. Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková, lng. Lĺbor Stárek, Martĺn Sklenář
občanéobce Dobřejovice v počtu cca 9 lĺdí.
Jan Krejčí

l. ZAHÁJEN í zAsEDÁN í zAsTUPlTEtsTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v ].8:0]- starostou obce
Martĺnem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. 1 zákona
o obcích, informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Dobřejovice
od 2.5.2019' Současně byla zveřejněna na elektronĺcké úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupitelstva (Jan Krejčíse z jednání omluvil)
a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, Že je zveřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce.
tl. URčENízAPlsoVATEtE A oVĚŘoVATEtŮ

Starosta navrhl určit zapĺsovatelem zápisu lng. Jana Chvátala. K návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č,. 2oL9 ĺ 08ĺ ot|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice tng. Jono
Chvótala.

Výsledek hlasování: pro 8 proti
Usnesení bvlo schváleno.

0

zdržel se 0

Starosta dále navrhl určĺtověřovateli zápĺsu zjednání zastupitelstva obce Dobřejovĺce zastupĺtele Pavlu
Mikuškovou a Ladĺslava Bezoušku. K návrhu nebyly Vzneseny protináVrhy.
Návrh usnesení ć'. 2ot9 l o8| o2z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice paní
PavIu Mikuškovou o pana Ladislava Bezoušku.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
tll. PRoGRAM zAsEDÁNí

(projednóvóníbodu od 7:39 do 3:22 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta navrhl doplnění programu oprotĺ zveřejněnému následovně:
V bodě 7. Různédoplnit body
- lnformoce o stavu uzavřenísilnice mezi Prťlhonickým parkem o oborou
- lnformoce o dopisu od společnosti oPTREAL _ problemotiko napojení no vodovodnĺ sĺť
Nebyly Vzneseny dalšínávrhy na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:

-t

Návrh usnesení č,. 2oL9 ĺ o8l o3:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujĺcĺ progrom 8. řódného zasedóní:
7. Kontrola usnesení
2. Úpravo pravidel vydúvóní Dobřejovického Zpravodaje a kodexu
3. Aktuólnístav okolo pozemku parc. č' st. 24
4. oprava outobusové točny u Skalické
5. lnvestiční přĺspěvek na infrastrukturu a zřĺzení fondu
6. Rozpočtové opatření č.2/2019

7'

Různé

l.
ll'
lll.
lV.

lnformace o podoné žódosti no dotaci MMR,,Rekonstrukce ulice Přĺčnú"
lnformoce o možnosti čerpat dotaci BESIP ,,Přechod pro chodce ul. Čestlickó"
lnformoce o stavu uzavření silnice mezi Průhonickým parkem a oborou
lnformace o dopisu od společnosti 2PTREAL _ problemotika napojení na vodovodní síť
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
tV. PRoJEDNÁNí gooŮ

PRoGRAMU

Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvóní bodu od 3:22 do 8:06 zveřejněného audiozőznamu)
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Usnesení č,. 2ot8lo3ĺ23 _ smlouva JAROŠ & VÁVRA

založena

Usnesení č,. 2oL8lo4ĺo4 - smlouva Alimpex Maso

založena

Usnesení

č. 2ot8lo4ĺo8 - dotace FK

k přĺpomínkování a podpisu

-

-

Dobřejovice

podepsána oběma smluvnímĺ stranami,
podepsána oběma smluvními stranami,

-

smlouva předložena FK Dobřejovice

Usneseníč,.2ot9ĺ07/08 -Smlouva Čez Distribuce a.s., - podepsána oběma smluvními stranami,
založena

Usnesení č,.2ot9lo7/09 - Smlouva TRIADA, - trvá - nainstalována aplikace a smlouva bude
podepsána po provedení školenía importu dat z Elisy
Usnesení č'.2oL9lo7/t0 - smlouva oP Vestec _ podepsána oběma smluvními stranami a schválena
Středočeským krajem, založena
Usneseníč,.2oL9|ou11-Smlouva Staročeská pekárna - podepsána oběma smluvnímistranami,
založena

Usnesení č,.2ot9lo7/ĺzUsnesení č,.zotglout3 Usnesení č,. 2ot9lo7 ĺL4 _
Usnesení č,.zoLglo7/ts -

smlouvy PPU - dodavatel pracuje na návrzích smluv
smlouva PoZKoM - Točna, - vĺz projednávaný bod
Kv _ stav projektu ,, Revita lizace Skalník..." - trvá
Součková Monika - kolaudace, - trvá - přĺpravujíse podklady
Usneseníč,.2oL9lo7|t6_Żádostio pozemky SPÚ -trvá _zpracovává se návrh geometrického
plánu

Usneseníč'.2oL9lou18 - RV 2o2o, 2o2I_vyvěšen na Úřední desce

-

V diskusi vystoupĺl pan Jiří Kappel s požadavkem na splnění závazku starosty ze zastupitelstva č. 4
projednánía informace o hluku z D1. Starosta sdělil, že tyto informace připraví a bod zařadí do příštího
zasedání zastupitelstva.

Bod 2) Úprava pravideI vydávání Dobřejovického Zpravodaje a kodexu
(projednóvóníbodu od 8:06 do 28:40 zveřejněného audiozóznamu)
starosta informoval, že na základě dosavadních zkušenostíspřípravou Dobřejovického zpravodaje a
proběhlé debaty při posledním jednání redakčnírady připravil šéfredaktor návrh na úpravu Pravidel pro DZ
a Kodexu. V principu se jedná o zpřesnění a také sjednocení s regulativy vyplývajícímĺz tiskového zákona.
V diskusi vystoupila slečna Anežka Charvátová, která sdělila, že dle jejího názoru neproběhla příprava
návrhu změn dle dohody na jednání redakčnírady a vznesla dotaz, zda se text,,Pravidel" měnil na úterní

-)_-

schůzce zastupitelů. Starosta odpověděl, že na pracovní schůzce nedošlo k žádným úpravám finálního
návrhu, který zaslal Libor Stárek v úterý 7.5',to potvrdĺl i Libor Stárek' Anežka Charvátová doplnila, že i když
chápe Že fĺnálníverze vznikala v časovétísni, chce uvést, že toto znění neschválila celá redakčnírada. To
doplnil starosta a pan Libor Stárek, s tím, že redakčnírada se na tomto znění usnesla většinou 2 hlasů ze tří.
Pavel Brotánek zopakoval svůj nesouhlas s omezením prostoru pro vyjádření zastupitelů na 1516 znaků.
Starosta reagoval s tím, že se jedná pouze u upřesnění jiŽ dříve stanoveného omezení na % strany. Zbyněk
Kudláček vznesl dotaz, proč bylo vypuštěno ustanovení v článku 7, v bodu 7, které bylo v první zaslan é verzl,
o možnostĺspojování příspěvků více zastupitelů' V diskusĺ při odpovědi na tuto otázku vystoupĺli starosta,
slečna Anežka Charvátová, Pavel Brotánek, Lĺbor Stárek, místostarosta, šéfredaktor Milan Hulínský, Martĺn
Joza, Pavla Mikušková. Z diskuse vyplynulo, že v návrhu finálníverze tato možnost uvedena není a platí
možnost, že pokud se zastupitel do vymezeného rozsahu nevejde, bude ve zpravodajĺ uveden odkaz na celý
článek umístěný na webových stránkách obce. Diskutován byl také postup vznĺku finálníVerze ,,Pravĺdel",
čas a způsob jakým jednotlĺvý členovéa šéfredaktor reagovalĺ či nereagovali a komu byly jednotlĺvéreakce
zasílány. Pan Jiří Kappel vznesl otázku, zda pan Hulínský je kompetentní posuzovat, co je informace pravdĺvá
či nepravdivá. Šéfredaktorv reakci uvedl, že z tĺskovéhozákona je jako šéfredaktor za objektivnost a
pravdivost odpovědný. obec si k tomuto účeluzřídĺlaorgán - Redakční radu, které má právo posuzovat
prácĺ šéfredaktora a objektivĺtu informací a předkládá podněty zastupitelstvu, které můžepřípadně

šéfredaktora odvolat.
Návrh usnesení č,. 2oL9 l 08ĺ oa:

Zastupitelstvo schvoluje Pravidla pro vydóvónĺ Dobřejovického zpravodaje, kteró jsou přĺlohou č. 2 tohoto zópisu.

Výsledek hlasování: pro 6 proti 1 (Brotánek) zdržel se 1 (Kudláček)
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 3)Aktuální stav okolo pozemku parc. č. st. 24
(projednóvdnĺbodu od 28:40 do 55:79 zveřejněného oudiozóznamu)
V souvislosti s úmrtímmajitele ĺdeální% pozemku parc. č. st' 24 a následného jednání vedení obce
s majĺtelkou druhé % předmětného pozemku, navrhl starosta tento strategický pozemek s nemovitostmĺ
V centru odkoupit do vlastnĺctvíobce. Starosta informoval o jednáních probíhajícíchse spolumajĺteli již od
ledna t.r. Byly projednávány různévarianty, které by zajĺstily zkulturnění stavu stavby. Varĺanta, která byla
nejnadějnější bohužel, vzhledem k úmrtíspolumajitele, nebyla realizována' Následně jednání pokračovala
se spolumajitelkou. Jednání skončila dohodou, že obec vyřeší stavebním úřadem nařízenou demolici
objektu stodoly a dohodou o odkupu nemovitosti za celkovou kupní cenu ve výši 3 ooo ooo Kč. Starosta
předložil zastupĺtelům návrh smlouvy kupní, ve které obec odkoupí nejprve ideální% od majitelky za částku
1 500 000 Kč a po ukončenídědickéhořízenína základě smlouvy budoucí kupní i druhou %. Součástíprvní
smlouvy je řešeníi havarĺjnísĺtuacerozpadlého objektu (stodoly) u silnice K Lesíku, na kteąÍ bylo vydáno
rozhodnutío neodkladném odstraněnístavby místně příslušnýmStavebním úřadem. odstranění zajĺstía
zaplatí obec a náklady na něj budou odečteny z celkové kupníceny, přičemžnáklady na toto odstranění
nepřesáhnou 380 000 Kč vč. DPH. odstranění stavby musí proběhnout nejpozději do 2' 6' 2oL9.
V diskusi vystoupĺl Pavel Brotánek s dotazem, jaké jsou vĺze s pozemkem. Starosta odpověděl, že vzhledem
k tomu, že se jedná o pozemek V centru obce by bylo logické, aby na pozemku v budoucnu vznikl objekt,
ktený bude sloužit veřejnosti. V současnostije prĺoritou otázka nákupu pozemku a zajištěníbezpečnosti.
ohledně budoucího využitíby měla být zadána studie využitelnosti a mělo by to být otázkou širšídiskuse
s občany. Místostarosta doplnil, že po demolicidojde ke srovnáníterénu, provĺzornímu oplocenía mimo
jĺnéi ke zpřehledněnízatáčky ulice K Lesíku v tomto místě. Zbyněk Kudláček vznesl dotaz ohledně termínu
demolĺce druhé části objektu. Josef Lát upozornil na možnost zlevnění demolice prodejem části materiálu _
například kovů (ty se ale v objektu nenacházejí). Apeloval, aby do plánování budoucí stavby byl zapojen
odborník - architekt.
Jiří Kappel se dotázal, zda otázka ceny byla zastupitelům sdělena až na jednánízastupitelstva. starosta
reagovalstím, že cena byla zastupitelům sdělena v úterý na pracovníschůzce. Pan Kappeldále krĺtĺzoval
skutečnost, že část zastupitelů podle něj nedostala včas zásadní ĺnformacĺk projednávané smlouvě - kupní
cenu, jejívýšia skutečnost, že není hotová vize budoucího využĺtí.Dále se kriticky vyjadřoval k jednotlivým
ustanovením smlouvy. Starosta vznesl dotaz, zda pan Jiří Kappel smlouvu četl a případně jakým způsobem
mu byla zpřístupněna. Dotazovaný uvedl, že sĺjístáhnulz,,linku" -tedy z úložĺště
pracovních podkladů pro

)J

zasedání zastupitelstva (určeného výhradně zastupitelům, ve které jsou data, která nemají být poskytnuta
třetím osobám) s tím, že mu odkaz ,,třeba někdo poskytl". Starosta poté v reakcĺ na tuto skutečnost uvedl,
že vzhledem k přístupu neoprávněných osob k podkladům určených výhradně zastupĺtelům navrhne

prošetření Kontrolním výborem.
Starosta následně navrhl usnesení:
Návrh usnesení č,. 2oL9 | o8| 05:
Zo stu p ite

-

l stvo

obce Dobřej ovice

souhlasí s nókupem pozemku parc.č' st.24 jehož součóstí je stavba č.p. 36 v k.ú' Dobřejovice zo
celkovou kupnĺ cenu 3 000 000 Kč
' pověřuje stqrostu obce podpisem Kupní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucĺ kupní, kteró je
přílohou č. 3 tohoto zópisu
- pověřuje starostu obce po ukončenĺdědického řízení podpisem Kupnísmlouvy, kteró je přílohou č.L
pťlvodní Kupnĺsmlouvy o smlouvy o smlouvě budoucíkupnĺ.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Starosta zároveň předložĺl4 cenové nabídky na provedení neodkladného odstraněnístavby dle rozhodnutí
Stavebního r1řadu. Vzhledem k příznĺvéceně, dodánívšech potřebných dokladů a volných kapacĺtách firmy,
které umožníprovedení demolice již v následujícímtýdnu navrhl starosta uzavřít smlouvu se společností
SKS odpady s.r.o. Demolice by mohla začítjiź v pondělí 13.5. přípravnými pracemi, jiŽ bylo projednáno
s dopravním inspektorátem změna dopravního značení(místníúpravy) kdy bude na I-2 dny nutné uzavřít
spodníčástulice K Lesíku.

Návrh usnesení č'. zoLg ĺ 08ĺ 06l

Zastu pite lstv o obce

-

D

obřejov i ce

souhlasí s provedením neodklodného odstraněnĺ stovby stodoly na pozemku parc.č. st.24 v k.ú.
Dobřejovice společnostĺ SKS odpady s.r.o., přičemžnóklody na odstranění stavby nepřesóhnou
380 000 Kč vč. DPH
- pověřuje stqrostu obce podpisem smlouvy o dĺlo s touto společností
- pověřuje starostu nósledným provedením zópočtu nóklodil na demolici proti kupnĺ ceně v souladu
s Kupní smlouvou o smlouvou o smlouvě budoucĺ kupní
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod a) oprava autobusové točny u Skalické
(projednóvóní bodu od 55:79 do 7:04:03 zveřejněného oudiozóznamu)
Místostarosta informoval, že na základě projednávánína předchozím zastupitelstvu byla firmou PoZKoM
doplněna cenová nabídka na opravu autobusové točny. Cena za opravu povrchu v rozsahu vyznačeném
reflexní barvou na místě a za úpravu tvaru ostrůvku výrazně narostla až na I927o2 Kč bez DPH. Vzhledem
k velkému cenovému nárůstu oproti původníceně byly osloveny ještě další3 firmy. Nabídku poslala ještě
jedna z nich za cenu 199 130 Kč bez DPH.
Následně byla u projektanta ,,zklidněnídopravy" i u společnosti RoPlD ověřována informace, kterou na
mĺnulémzasedání Zo sdělil pan Kappel - tedy že současný tvar točny překáží při otáčeníautobusů. Ukázalo
se, že tato informace není pravdivá, o čemžsvědčíjak část projektu zklidnění dopravy - tzv. obalové křivky
(z nichž je patrno, že stávající ostrůvek je uprostřed otáčenía minĺmálně 2 metry od obrysu autobusu), tak
vyjád ření společnostĺRoPlD.
Vzhledem k tomu, že starosta začal ve stejné době projednávat s dotčenými úřady prodloužení stavebního
povolení na projekt,,Zklidnění dopravy", z něhož chce vedeníobce realĺzovat některé části a to včetně
točny, není vhodné investovat do opravy povrchu a úpravy tvaru ostrůvku tak velkou částku. Také vzhledem
k tomu, že se nejedná o havarĺjnístav vedení obce navrhuje, aby se toto místo řešĺlokomplexně,
přeprojektováním stavebního objektu 102 z projektu zklidněnídopravy. To by mělo spočívat v hledání
fĺnančníchúspor (například změnou materiálu) a aktualizace projektu. odloŽeníopravy maximálně drobně
rozšířízasaženouoblast, ale nezpůsobívětšíškody.
Starosta doplnil, že se jedná o stavebníobjekt, ktený

4

dává smysl' Po jednáních s projektantem a dopravním inspektorátem se ukázalo že prostorové řešení
vyústěníSkalické a točny je v projektu uděláno správně. Nedává logiku ĺnvestovat 20Otisíc Kč ve chvíli, kdy
víme, že do dvou let by se to muselo předělat.
Zbyněk Kudláček navrhl, že v případě vzniku velkých děr je možnémísto provizorně opravit asfaltem bez
frézování' Martin Joza doplnil, že přĺ plánování změn projektu V této oblasti by bylo vhodné pokusit se
revidovat umístěnípřechodů tak, aby jeden přechod bylv centrálníčásti naproti obchodu.

Návrh usnesení č,. 2oI9 l o8l 07
Zostupitelstvo obce Dobřejovice rozhodlo, že oprava autobusového obratiště bude provedena až v rómci
reolizace upraveného so 102 z projektu ,,Dobřejovice _ zklidnění dopravy, komunikoce"
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se O
Usnesení bvlo schváleno.
2

Bod 5) lnvestiční příspěvek na infrastrukturu a zŕízenífondu
(projednóvóní bodu od 7:04:03 do 1-:1-4:46 zveřejněného audiozóznomu)
V návaznosti na usnesení č. zol2/33/t2/1'2 a usnesení č. 20L6/1'6/O9, která v mĺnulostĺstanovila výši
příspěvku ,,za připojení k inženýrským sítím"(15O resp' 18o Kč/m2) a na doporučenízestrany právního
zástupce obce o nutnosti provést změnu formy výběru příspěvku, navrhl starosta uzavírání,,Dohody o
spolupráci" se stavebníkem. Jednalo by se o příspěvek na veřejnou ĺnfrastrukturu a občanskou vybavenost
jejížnavržené zněníobdrželizastupitelé k případným připomínkám. Výše uvedená usnesení jiŽ nejsou zcela
v souladu se stavebním zákonem. Proto právní zástupce připravil návrh dohody, jejiž uzavřeníje nejen
v zájmu obce, která v souvislosti s rostoucí výstavbou v obci a nutností zvyšovat občanskou vybavenost,
zajišťovat výstavbu a následnou péčio veřejnou infrastrukturu, ale je i v zájmu stavĺtele, kteý se svým
příspěvkem podílína zlepšeníživotníchpodmínek ve své obci. Starosta navrhl výši příspěvku v rámci
Dohody o spolupráci ponechat na částce 180 Kč/m2 stavebního pozemku.
Zároveň starosta navrhl na základě doporučení auditora zřídit dočasný peněžnífond,na kterém budou
příspěvky evidovány a navrhuje schválĺt ,,Statut fondu". Zároveň bude zřejmé čerpánítěchto prostředků'
Starosta dále připomněl historiĺ těchto příspěvků, které vznĺkly v době, kdy se budoval vodovod a
kanalizace. Na jejím budování se podílelijednotliví majitelé objektů částkou v řádu 5-25 tisíc korun.
Následně mělĺ být ti, kteříse na sítě nepřipojili, nucenĺ veřejnou vyhláškou platit uvedené částky z metru
čtverečního.
Pavel Brotánek uvedl, že do této doby platĺlĺpouze stavebnícĺ,kteří neměli přípojky a vznesl dotaz, zda
bude nově požadován příspěvek i u těch stavebníků,kteříjiž mají přípojky. Starosta uvedl, že s velkými
developery byly uzavírány dohody, jejichž součástíbyl ĺ příspěvek na infrastrukturu ve výšĺL50 Kč/m2 - po
stavebnícíchv těchto lokalitách již obec příspěvek požadovat nebude. U stavebníků,kteří začínajístavět
nově (jak investoři, tak samostatnístavebníci _ v rámci rovných podmínek) bude tento poplatek obcí
požadován. Místostarosta doplnil, že dělícíčáramezi developerem a soukromým investorem je mlhavá - i
fyzické osoby často staví domy v obci za účelemprodeje. Jiří Kappel upozornil, že také u ĺnvestorůrozšíření
čističkyodpadních vod by ještě mělo dojít k platbě, jelikož celková výše příspěvku by měla být vyššínež
započítávaná částka jimi investovaná do Čov. oále sdělil, že dosavadní praxe nebyla taková, že by se
příspěvek platil dopředu, ale platilo se až po kolaudaci. starosta reagoval s tím, že vybírání příspěvku po
kolaudaci nevnímá jako vhodné'
Návrh usnesení č,. 2ot9 ĺ o8l o8:
Zastu p ite l stv o obce Dobřejovice
- zřizuje v souladu s 9 84 odst. 2 písm. c) zókono o obcĺch dočasný peněžnífond

_ Fond

rozvoje

infrostruktury, do kterého budoucí stavebníci samostatných staveb, nově budovaných na zatĺm
nezastavěných pozemcích určených k výstovbě, budou na zóklodě uzavřené dohody o spolupróci při
výstavbě inženýrských sĺtípřispívat peněžní čóstku ve výši 180 Kč/m2 pozemku určeného k výstovbě.
- schvaluje Stotut Fondu rozvoje infrostruktury v obci Dobřejovice.
Výsledek hlasování: pro 7 protĺ 1 (Brotánek) zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
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Bod 6) Rozpočtovéopatření č. 2
(projednóvání bodu od 1:14:46 do 1-:75:57 zveřejněného audiozdznamu)
Starosta informoval o navrženémrozpočtovémopatření. V paragrafu 5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek
_ je ve schváleném rozpočtu je počítános částkou 440 000 Kč,
dle dodatku smlouvy schváleném na
předchozím zastupĺtelstvu je od L.5'2019 ročnífakturovaná částka 45o 497 Kč. Je třeba navýšĺtnáklady
V tomto paragrafu na rok 2019 o 10 000 Kč'
V souvislosti s nákupem pozemku projednávaným v bodu 3 je navrženo navýšenívýdajůtaké v paragrafu
3639 - Komunálníslužby a územnírozvoj o 3 000 000 Kč což představuje celkovou nákupní cenu pozemku
s nemovitostmi parc. č'. st.24 v k.ú. Dobřejovice.

Návrh usnesení č,. 2ot9 ĺ o8ĺ o9z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopatření č. 2/2019, které je přĺlohou č. 4 tohoto zópisu a
uklódó storostovi zveřejnit toto rozpočtovéopatřenĺ na úřednĺ desce.
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 7) Různé
(projednóvóníbodu od 1:15:57 do 7:j5:26 zveřejněného audiozóznamu)
l.
lnformace o podané žádosti na dotaci MMR,,Rekonstrukce uIice Příčná"
Starosta informoval o tom, že do dotačníhoprogramu MMR bylo v části ,,obnova místních
komunikací v obcích do 3000 obyvatel" podáno 1084 žádostí v celkové částce 2.2O0 mil Kč.
Alokace je 190 milionů Kč' V případě, že žádost nebude úspěšná bude projekt realizován
z rozpočtu obce.
ll.
lnformace o možnosti čerpat dotaci BESIP,,Přechod pro chodce ul. čestlická"
Starosta informoval, že dle informacíz Krajské správy a údržbysilnĺc není možnéna tento
objekt čerpat dotaci BEslP, ani krajská správa na tento záměr nemá vlastní peníze. obec
bude muset objekt realizovat ve vlastní režĺĺ.Starosta představĺl záměr, využítna realizacĺ
tohoto důleŽĺtéhoopatření vedoucího ke zvýšení bezpečnostĺchodců dotaci Středočeského
kraje,,1_000 Kč na obyvatele", kterou je možno čerpat jednou za 5 let.
lll. lnformace o stavu uzavření silnice mezi Průhonickým parkem a oborou
Místostarosta připomněl, že k uzavření silnice mělo dojít do konce dubna. Dne 2. května
došlo k prvnímu kroku - sejmutí překrytí nově ĺnstalovaných informatĺvních dopravních
značek (směrové šipky a značky slepá sĺlnice). Vjezd do parku zatím nebyl znemožněn
fyzickým osazením bran (to se dle informací z Botanického ústavu plánuje v následujících
měsících), ale ani instalací dopravních značek průjezd zakázán. Dá se tedy řícĺ,že průjezd
parkem nyní záleŽí na respektu občanůk (velmi nejednoznačnému) silnĺčnímuznačení.
Vedeníobce bude situaci dále monĺtorovat, ĺnformovat Vás a zároveň sbírat informace o
negatĺVních vlivech této změny, které chce následně vyuŽít pro jednáníve prospěch
znovuotevření této komunikace.
lV. lnformace o dopisu od společnosti OPTREAL - problematika napojení na vodovodní síť
Starosta informoval o dalšímdruhém dopĺsu od společnosti oPTREAL ve věci napojení na
vodovodnísíť.Přĺpomněl, že v současnédobě dochází k úpravě smlouvy mezĺ
provozovatelem přivaděče do Dobřejovic (Město Jesenĺce) a Pražskýmĺ vodovody a
kanalizacemi (dále jen PVK) o množstvíodebíranévody. V aktuální smlouvě má Jesenice
zajištěnu dodávku 300 tis. hodĺnolitrů, nyní odebírá 800 tis. hodinolitrů a požaduje od PVK
1.200 tis. hodino|itrů. PVK podmínily toto navýšenítechnické úpravy na vodojemu. Město
Jesenĺce si v této souvislosti nechalo zpracovat (závazný| generel vodárenské soustavy,
jehož součástíjei konstatování, že do vyřešení výše uvedené situace nebudou v celé
vodárenské síti povolovány žádné nové vodovodní přípojky' To v současné době ovlivňuje
spoluprácĺ se společnostíoPTREAL, která již započala s prodejem pozemků v etapě č. ll.
OPTREAL tvrdí, že v době, kdy byla podepisována smlouva o spolupráci na druhou etapu,
obec musela vědět o nedostatku vody vědět (což není pravda, protože obec Generel
obdržela až poté). Zároveň společnost tvrdí, že se obec přĺ podpisu první smlouvy o
spolupráci V roce 2013 zavázala, že je pro záměry společnostĺdostatek vody, což je
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technĺcky neřešĺtelné.V Generelu je obsažen požadavek, že pro tento záměr musí
vzniknout samostatná vodovodní přípojka z páteřní sítě již před Dobřejovicemi, vybudování
dalšívodoměrné šachty a následně na kříženíulic Jesenická a Kaštanová ke vzniku další
šachty s připojením na stávající vodovod v obci. Při posledním projednánítéto věci vzalo
zastupitelstvo tuto informaci na vědomí' Nic jiného ani není možné,protože i v případě, kdy
by se obec s fĺrmou OPTREAL dohodla na jakémkoli příspěvku, tak do doby podepsání
smlouvy mezi Městem Jesenĺce a PVK není možnépostavit ani uvedenou přípojku. OPTREAL
by sĺ ale stavbu přípojky rád připravĺl a navrhuje, že přípojku vybuduje a náklady na nĺ
budou započteny proti příspěvku na veřejnou ĺnfrastrukturu. Po jednáních
s provozovatelem vodovodu v obci - L. sČV je zřejmé, že smluvně podchycené množství
dodávané vody pro obec Dobřejovice je dostačujícía nemá potřebu navyšovat.
Zastupitelstvo vzalo dopis společnosti oPTREAL na vědomí, starosta společnosti v tomto
suchu odpoví.

V. soUHRN

pŘuaľýcĺusNESENí zE

DNE 9.5.2019

Usnesení č,. 2oL9 l o8l ot:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice tng. Jana
Chvótala.
U

snesen í ć,. 2oL9 l 08 ĺ 02:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zápisu
Pavlu Mikuškovou a pana Ladislavo Bezoušku.

z

jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice paní

Usnesení ć,. 2ot9 |08| o3z
ZastupiteIstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující progrom 8. řódného zosedóní:

7.

2.
3.

4.
5.
6.

/.

Kontrola usnesenĺ
Úprava pravidel vydóvóní DobřejovickéhoZpravodaje a kodexu
Aktuólní stov okolo pozemku parc. č. st. 24
oprovo autobusové točny u Skalické
lnvestičnĺ příspěvek na infrastrukturu a zřízenífondu
Rozpočtové opatření č.2/2019
Kuzne

l.
ll.
lll.
lv.

lnformace
lnformace
lnformoce
lnfoľmace

o podoné žódosti no dotaci MMR,,Rekonstrukce ulice Přĺčnó"
o možnosti čerpot dotaci BESIP ,,Přechod pro chodce ul' Čestlickó"
o stovu uzavření silnice mezi Průhonickým porkem o oborou

o dopisu od společnosti )PTREAL _ problematika napojení no vodovodní sĺť

Usnesen í ć,. 2ot9 l 08 ĺ oaz

Zastupitelstvo schvaluje Providla pro vydóvőní Dobřejovického zprovodaje, kteró jsou přílohou č. 2 tohoto zópisu.

Usnese n í č,. 2oL9 | 08 l o5z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice
souhlasí s nókupem pozemku parc.č. st.24 jehož součóstí je stavbo č.p. 36 v k.ú. Dobřejovice za
celkovou kupní cenu 3 000 000 Kč
pověřuje starostu obce podpisem Kupní smlouvy o smlouvy o smlouvě budoucí kupní, kteró je
přílohou č. 3 tohoto zópisu
pověřuje storostu obce po ukončenĺdědického řízenĺpodpisem Kupnĺsmlouvy, kteró je přĺlohou č.7
pťlvodní Kupnísmlouvy o smlouvy o smlouvě budoucĺkupnĺ.

-

-

Usnesení č. 2oL9 ĺ o8| 06:

Zastu pite l stvo obce

D

obřej ov ice

l

'
-

souhlosĺ s provedením neodklodného odstranění stovby stodoly no pozemku porc'č' st.24 v k'ú.
Dobřejovice společností SKS odpady s.r.o., přičemž ndklady no odstraněnĺ stovby nepřesúhnou
380 000 Kč vč' DPH
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s touto společností
pověřuje starostu nósledným provedenĺm zópočtu nóklądťl na demolici proti kupní ceně v souladu
s Kupní smloL]vou a smlouvou o smlouvě budoucĺ kupní

Usnesení č,. 2ot9 l o8l 07
zostupitelstvo obce Dobřejovice rozhodlo, že oprava autobusového obratiště bude provedena až v rómci
reolizace upraveného so 102 z projektu ,,Dobřejovice _ zklidněnĺ doprovy, komunikoce"
2

Usnesení č,. 2oL9 l o8l 08:

Zastu pite lstvo obce Dobřejovice

-

-

s 5 84 odst. 2 pĺsm. c) zókono o obcích dočasný peněžnífond _ Fond rozvoje
infrastruktury, do kterého budoucĺ stavebníci samostotných stoveb, nově budovoných no zatĺm
nezastověných pozemcĺch určených k výstavbě, budou na zóklodě uzovřené dohody o spolupróci při
výstavbě inženýrských sĺtĺpřispívat peněžní čústkuve výši 180 Kč/m2 pozemku určenéhok výstavbě.
schvoluje Statut Fondu rozvoje infrostruktury v obci Dobřejovice.
zřizuje v souladu

Usnesení č,. 2oL9 l o8l o9z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopotření č. 2/2019, které je přĺtohou č. 4 tohoto zópisu
q uklódó starostovi zveřejnit toto rozpočtovéopatřenĺ na úřední desce'
V. zÁVĚR

Zasedánízastupitelstva obce ukončil starosta v L9:37
PříIohy zápisu:

L)
2)
3)
4)

Prezenčnílĺstina
Pravidla pro vydávání Dobřejovického zpravodaje
Kupnísmlouva a smlouva o smlouvě budoucí kupní
Rozpočtovéopatření č.2/2019

Zápis byĺ vyhotoven dne

.{}.tľ 2O'r3

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé:

Pavla Mikušková

dne

zź

Ladislav Bezouška

dne

/ľ.ĺĺ

Martin Sklenář

dne

4+.s . 1-Ą1

Starosta:
Vyvěšeno dne
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Sejmuto dne
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