oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsi 26,25L 01 Dobřejovice, lČ:oo24oI4L
Zápis č.9

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 13. 6. 2019 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.

Přítomni:
omluveni:

Ladislav Bezouška, lng' Pavel Brotánek, lng. Jan Chvátal, Martin Joza, Jan Krejčí,
Bc. Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková, lng. Libor Stárek, Martĺn Sklenář
občanéobce Dobřejovice V počtu 9 lidí.

t. ZAHÁJEN í zAsEDÁN í zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupĺtelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:02 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s93 odst. 1 zákona
o obcích, informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Dobřejovĺce
od 5.6.2019. Současně byla zveřejněna na elektronické úřednídesce'
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 9 členůzastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále ĺnformoval všechny přítomné, ž'e je zveřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce.
tl. URčENízAPtsovATELE A oVĚŘoVATELŮ

Starosta navrhl určit zapisovatelem zápisu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protĺnávrhy.
Návrh usnesení č,. 2oL9 | 09 | otz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice lng. Jana
Chvátala.

Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení bvlo schvá leno.

0

zdržel se 0

starosta dále navrhl určĺtověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva obce Dobřejovice zastupitele Martĺna
Jozu a lng. Libora Stárka. K návrhu nebyly Vzneseny protĺnávrhy.
Návrh usnesení ć'. 2oĹ9 | 09 | o2z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu z jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice pano
Mortina Jozu a lng. Libora stórka.
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
tll. PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednóvóní bodu od 7:47 do 4:47 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta navrhl doplnit zveřejněný program v bodě různéo podbody:
,,lnformace o projektu podélnéhodopravního značenína náVsi"
,,lnformace o výzvě _ pracovník údržbyobce".
Jan Krejčínavrhl doplnění bodu různéo podbod
,,lnformace o zóně u D1".
Pavla Mikušková navrhla doplněníbodu různéo podbod
,,lnformace z Kulturní komĺse".

-

-

- -t-

Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení č,. 2ot9 | o9 | 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujícĺ progrom 9. řódného zasedóní:
1' Kontrola usnesenĺ
2. Termĺny zasedóní zastupitelstva do konce roku 2019
3. Porušení povinnostĺ při skartačnímřízení
4. Kontrolní výbor - kolaudoce revitalizace rybníku Skalník
5. Kontrolnívýbor _ únik informací
6. Směrnice o zadóvóníveřejných zakózek malého rozsahu - aktualizoce
7. Rekonstrukce ulice Přĺčnó _ Zaddvací dokumentace, Smlouva o dĺlo
8. Smlouva zřízenívěcného břemene Pražskó plynórenskó Distribuce a.s.
9. Smlouva o dĺlo - oprova čósti ulice Skalickó
70. Vyhodnocení provozu vodohospodóřského majetku zo rok2078
17. lnformoce o rozpočtovémopotřenĺ č.3/2019, provedeném v pravomoci storosty
12. Rozpočtové opatření č.4/2019
13' Různé

.
.
.
o
o
o
o
o
o

lnformoce o hluku z D7
lnformoce o stavu zóměru na stovbu betonórny
lnÍormace o podané žódosti o dotaci _ Nadace Črz _ stromy 2019
lnÍormace o stavu příprovy zpracovóní nového strategického plónu
lnformoce o zprocovóvóní Pasportu mĺstníchkomunikacĺ a Pasportu dopravního značení
lnÍormoce o projektu podélnéhodopravního značenínanóvsi
lnformace o výzvě - procovník údržbyobce
lnÍormoce o zóně u D7

lnformace z Kulturníkomise
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
lV. PRoJEDNÁNí gooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvóní bodu od 4:41 do 7:57 zveřejněného audiozőznomu)

o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o

Usnesení č,.2ot8lo4|08 - dotace FK Dobřejovice - smlouva podepsána, založena
Usneseni č,.2ot9ĺo5/08- dodatek okružníkřižovatka Herink - podepsá n , založen
Usnesení ć,. 2ot9ĺo5/09 - Smlouva o spolupráci oPTREAL - smlouva podepsána, založena
Usneseníč,.2ot9ĺo7/09 _ Smlouva TRIADA, - trvá, dne L3' 6.2079 proběhlo školení,
v červenci či srpnu bude proveden ĺmport dat. Smlouva bude uzavřena následně.
Usnesení ć'.zotglou 12 - Smlouvy PPU - smlouvy podepsány, založeny
Usnesenič.2ot9ĺo7ĺt4_Kv - stav projektu,,Revitalĺzace Skalník..." viz projednávaný bod
Usneseni č,.zotgĺou15 - Součková - kolaudace, - podán návrh na kolaudačnísouhlas
Usnesenič'.2ot9ĺo7lt6_Żádostio pozemky sPÚ -trvá, jsou doplňovány podklady pro SPÚ
Usneseníč.2ot9ĺo8l05-kupnísmlouvaparc'č. st.24_ podepsána,vkladvložen na KÚ,
dne 4.6.20].9 je obec Dobřejovice v KN již jako % vlastník. Proběhlo dědĺckéřízenína
druhou % pozemku a tak 11.6. mohla být podepsána ĺ druhá kupní smlouva a zaslán vklad
do KN. Tato smlouva byla podepsána oběma stranami i s vědomím anonymu adresovaného
prodávající. Předpoklad je, že obec se stane výhradním majitelem okolo 1.7.2019.
Usnesení č'.2ot9|o8/0s - demolĺce - SoD podepsána, demolĺce provedena, faktura
Vystavena a započtena s druhou splátkou pro prodávající
Usneseníč,.2ot9ĺo8l09- Rozpočtovéopatření2/2oL9 - vyvěšeno
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Bod 2) Termíny zasedání zastupltelstva do konce roku 2019
(projednóvónĺbodu od 7:57 do 17:70 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, že vzhledem k nutnosti schválit závěrečný účetobce do konce 30.6.2019, bude
nezbytně nutné svolat ještě jedno zastupitelstvo do konce června k tomuto bodu' Dále navrhl pokračovat
v zavedené praxĺ, kdy zasedání zastupitelstva obce probíhajívždy druhý čtvrtek v měsícĺ.Navrženétermíny
v druhém po|oletí by tedy byly:27. června, L2. září,10. října, L4. listopadu, 1-2' prosince.
Pavla Mikušková navrhla změnu termínu z důvodu, źe 27 '6. bude slavnostní otevření tělocvičny ZŠ
Průhonice. Zastupitelé se domluvĺli na přesun na úteý zs.o.
Návrh usnesení č,. 2ot9 | 09 | oa:
Zostupitelstvo obce stonovuje termĺny řódných zosedónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice do konce roku 2079
na 25.6.2079, L2.9.2079, 70.10.2079, 14.11.2019 a 12.72.2019.
proti
Výsledek hlasování: pro
zdržel se 0

Usnesení bvlo schváleno.

9

0

Bod 3) Porušení povinností při skartačním řízení
(projednóvőní bodu od 77:1-0 do 16:71 zveřejněného audiozóznamu)
obec dne 2.5.20L9 obdržela od Státního oblastního archivu v Praze Příkaz s uloženou pokutou ve výši
25 000 Kč za porušenípovinnosti stanovené v 5 15 odst. ]. zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě, když dokumenty vybrané jako archiválie a určenédo péčearchivu nepředala dle protokolu o
skartačnímŕizení ze dne L4. 6. zol8.
Záležitost vznikla v červnu loňského roku. Předchozí místostarosta Mgr. Martin Čmolíkměl na starosti
skartacĺdokumentůobecního úřadu' Bohuželse stalo, že nedopatřením skartoval i dokumenty, které měly
být zachovány.
V rámci pojištění právní ochrany bylo advokátní kanceláří obci doporučení pokutu zaplatit a vzešlou újmu
vymáhat po bývalém místostarostovĺ, kteý odpovídá za škodu do výše 4,5 násobku jeho průměrné měsíční

odměny'
Následně byla kontaktována ještě pojišťovna Generalli, kde má obec sjednánu pojistku odpovědnosti a byla
nahlášena škodníudálost. Bylo zjištěno, že na tuto škodníudálost se pojištěníVztahuje a obci bude
vyplacena celá částka poníŽená o Lo% spoluúčast.Škoda způsobená obcije tedy 2 5oo Kč.
Starosta přečetlvyjádřeníMgr. Martina čmolíkak celé záleŽitostĺ, ve kterém uznává své pochybenía
souhlasí s úhradou této částky.
Návrh usnesení ć. zotg ĺ 09 ĺ 05:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice uklódó starostovi vymóhat po bývalém místostorostovi Mgr. Martinovi
Čmotíkoviškodu ve výši 2 500 Kč vzniklou uložením pokuty za porušenípovinnosti stonovené v zdkoně
o orchivnictvĺ, způsobenou jeho nedbalostí.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 4) Kontrolní v'ýbor - kolaudace revitalizace rybníku Skalník
(projednóvánĺbodu od 76:77 do 37:35 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta na úvod konstatoval, že zastupitelstvo nedostalo zprávu od kontrolního výboru včas a nebylo tedy
možné se s ní řádně seznámit. Upozornil, že právě kontrolnívýbor vedený Pavlem Brotánkem v zápisu ze
svého prvního jednání v návaznosti na pozdní zaslání podkladu zastupitelům doporučil: ,,Kontrolnívýbor
doporučuje dodržovat jednací řád zastupĺtelstva obce". Pavel Brotánek oponoval s tím, že je sice pravda, že
nebyla zpráva dodána 7 dnípřed konáním zastupitelstva, což bylo způsobeno týdenní prodlevou
ověřovatelů, ale dle usnesení zastupitelstva měla být předložena až na jednání 13'6.2oI9.
Pavel Brotánek předneslzprávu o 3. zasedáníkontrolního výboru, konaného dne2Ż'5.Żo19. Ten se zabýval
kontrolou zápĺsůa plnění usneseníč.5, č.6, č.7 a č.8. KV doporučil informovat v kontrole usnesení na Zo o
plnění usnesení 20l9/o5lo8 a 20l9/o5lo9. Zároveň doporučuje uvádět do usnesení Zo termín, do kdy má
být povĺnnost vyplývajícízusnesení splněna. Jiné nedostatky nebyly v zápisech shledány.
Dále Pavel Brotánek přečetl celou souhrnnou zpráva skutečnéhostavu projektu ,,Revitalĺzace rybníku
Skalník v obci Dobřejovice'' ze dne 22.5.2079, která je přílohou tohoto zápisu.
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V následné diskusĺ vznesl Martĺn Joza dotaz, kdo je za tuto situaci zodpovědný. Pavel Brotánek uvedl, že se
jedná o chybu mĺnuléhovedení, kdyŽ nebylo požádáno o prodloužení stavebního povolení a nebyla
provedena kolaudace' Martĺn Hloušek se zeptal na datum uveřejněnísmlouvy s FK Bau - bylo uvedeno, že
byla uzavřena V roce 2019. Následně bylo vyjasněno, že se jednalo o překlep - měl být uveden rok 2016. Jĺří
Kappel uvedl, že stavební deník byl veden a uvedl, že ne všechno bylo předmětem SP a řada odchylek tedy
nenív rozporu se zadáním'JĺříKappelaPavel Brotánek následně diskutovalio důvodech posunu schodů
směrem k ulici Vačkářova. Starosta uvedl, Že stavebnídeník neníanĺv archĺvu obce, kopii nemá ani
zhotovĺtel stavby, předání stavebního deníku nebylo ani součástízávěrečnéprohlídky. Uvedl, že způsob
realizace schodů je jeden z hlavních problémůpřijednáních o kolaudaci. Starosta dále vyslovil podĺv nad
tím, že se na tento problém nepřišlo již na začátku roku 20].8 v rámci inventur. ProtoŽe nyní se na problém
přišlo právě přĺ inventurách, kde byl tento slavnostně otevřený projekt veden jako investĺce, a ne jako
majetek, kam se má přesunout až po kolaudaci. Starosta informoval, že úprava altánu bude v zájmu co
nejrychlejšíkolaudace řešena samostatně , až po kolaudaci. o provedené kolaudacĺ bude starosta
ĺnformovat. Martin Joza se zeptal, zda kontrolnívýbor zjistil, tak jak bylo domluveno na zastupitelstvu, zda
je pravdĺvá informace pana Kappela, že na stavební úřad byla podána žádost o kolaudaci a stavební úřad jí
ztratil' Pavel Brotánek odpověděl, že nĺc takové nebylo v usnesení, které KV pověřovalo kontrolou této věci.
Martin Joza uvedl, že kontrolu tohoto tvrzení bude ĺnĺcĺovat.
JĺříKappel vznesl dotaz, zda se KV zabrival rozporem v 8 jednání zastupitelstva mezi názvem bodu
V programu (lnformace o aktuálním stavu pozemku parc. č. st.24) a obsahem usnesení (kupní smlouva), a že
dle jeho názoru bude v případě, že to někdo napadne, smlouva neplatná. Pavel Brotánek uvedl, že se tímto
KV nezabýval. Starosta uvedl, že by se pravděpodobně mohl najít někdo, kdo by chtěl napadnout
rozhodnutí zastupĺtelstva o koupi pozemku V centru obce, a Že by to pravděpodobně mohl být ĺ autor
anonymu, který pravděpodobně sedímezi námi. Jiří Kappel uvedl, že ze starostova vystoupeníje zřejmé,že
je to prezentováno vůčiněmu,protože když se tak rozhlíŽí,těžko můžemít starosta někoho jiného na mysli.
Uvedl, Že nikdy nenapsal žádný anonymní dopĺs, dĺstancuje se od takového jednání a neví ani o čem je.
Starosta prezentoval rozhodnutívedeníobce, že na anonymy nemá smysl reagovat a přesvědčení, že
takové jednání nepatří do dnešnídemokratĺcké společnosti'
Zpróva kontrolního výboru byla vzata na vědomí'
Bod 5) Kontrolní rĺýbor - únik informací
(projednóvóníbodu od 37:35 do 58:38 zveřejněného audiozóznamu)

Na mĺnulémzasedání zastupitelstva vyšlo najevo, že k internetovému uložištis podklady pro zasedání
zastupitelstva, určenýmĺpouze zastupĺtelům, má přístup minimálně jedna neoprávněná osoba (p. Kappel,
kteni se k tomu přiznal). Starosta upozornil zastupitele obce na jejich mlčenlivost ve vztahu k osobním

údajůma připomněl povinnosti vztahujícíse k GDPR. Dále ĺnformoval o zaslání dopisu poskytovatelĺ emaĺlových služeb s žádostío ĺnformaci, z které e-mailové schránky zastupitele byl přístup k úložĺšti
přeposlán. Dle vyjádření poskytovatele však nenítechnĺcky možné tuto informaci dohledat. starosta navrhl,
aby se únikem těchto informací zabýval Kontrolní výbor, aby zjĺstil, jak k neoprávněnému přístupu došlo
(kdo poskytl přístup p. Kappelovi k neanonymizovaným dokumentům) a také aby navrhl opatření
k zamezení neoprávněných přístupů do budoucna.
Jan Krejčíuvedl, že přístupovéúdaje dal panu Kappelovi on a kontrolní výbor se tedy touto Věcí zabývat
nemusí. Řekl, že byla chyba poskytnout přímý link k neanonymizovaným podkladům. Zájemcům z řad
občanůale nadále po anonymizaci podklady pro jednání zastupitelstva hodlá poskytovat. Citoval
z doporučeníMinisterstva vnitra, kdy obec povinnost zveřejňovat podkladové materĺály nemá, nicméně je
takto praxe doporučena. občan má právo získat tyto informace ĺ podle zákona 106, tento postup ale není
příliš vhodný' Anežka Charvátová navrhla, aby anonymizované podklady pro zasedání vyvěsila obec na
webové stránky. Starosta reagoval na souhlasné gesto pana Kappela, který v minulém volebním období
nebyl schopen dát podklady ani zastupitelům, natož veřejnosti. Konstatoval, že zastupĺtelényní dostávají
nadstandardní podporu, co se týká informací a komunĺkace. Podklady dostávají včas a mají možnost se
zúčastnitpracovních schůzek. Podklady pro zastupitelstvo se dají vyžádat, dokonce i podle zákona 106 sčímžpan Kappel ukazuje, že zkušenost má. Je to jedna zvěcí, kterou starosta řeší,včetně související
otázky zneužití hlavičkového papíru advokátní kanceláře při podáníjedné ze Žádostí o informace ze strany
pana Kappela. Zákon ale hovoří jednoznačně: není možnédodávat podklady, které v té době ještě nejsou

4,

Vytvořeny navíc dochází někdy i k průběžnýmzměnám podkladů' DokáŽe sĺ představit zveřejnění části
podkladů, ale u části z nich dochází ke změnám. Jediný problém byl, že pan Kappel dostal přístup do všech
složek, do všech podkladů, včetně neanonymizovaných dokumentů. Cílem je, aby sĺ všichni uvědomĺlĺ,že jak
obec, tak zastupĺtelé jsou pod tlakem GDPR. Jiří Kappel polemizoval s tvrzením, že občanu nepřísluší,aby
dostával tyto informace, podle zákona 106 o ně mÜže zažádat. lnformoval o tom, Že si podle zákona 106
požádal o předkládání materiálů, a to ĺ pro budoucí zastupĺtelstva, případně o jejich zveřejnění na webu.
Starosta se zeptal, zda polemiku k výkladu zákona dělá pan Kappel v rámci advokátní kanceláře Dohnal &
Bernard, za kterou se na žádosti o informaci podepsal. Pan Kappel reagoval s tím, že je to omyl, jeho
,,blbost" a že se jednalo o ,,šmírák", kteni měl v tiskárně. Starosta konstatoval, že tímto se pan Kappel
usvědčil z dalšíhopodvodu, protože tato žádost dorazila elektronĺcky e-mailem a tím pádem to nemohlo
být vytištěno na tiskárně. JĺříKappel následně reagoval s tím, že to tedy psal do nějakého dokumentu a
nevymazal hlavičku. Starosta přečetl komunikacĺ s dotčenou advokátní kanceláří, která konstatovala, že se
nejedná o jĺmi podanou žádost, a Že skutečnost, že byl použit jejich hlavĺčkovýpapír budou řešit' Druhá
žádost o ĺnformace podaná panem Kappelem osobně bude vyřízena v zákonné lhůtě.
Starosta ještě jednou apeloval, aby zastupitelé nepředávali nikomu přístupy k novému úložĺšti
podkladů'
Pokud by došlo k opakování neoprávněného přístupu, pak by celou věc měl projednat KV a navrhnout
ochranu hesly apod. Bod byl projednán bez usnesení.
Bod 6) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - aktualizace
(projednávóníbodu od 58:38 do 7:17:50 zveřejněného audiozóznamu)

o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vychází především
doporučeníauditora. Dosavadní Směrnice není v souladu se zákonem 136/201'6 ani s dosavadní praxí
obce. Návrh směrnice zpracovala firma ACCON Consultĺng, která v obci dlouhodobě zajišťujeporadenství
v souvĺslosti s veřejnými zakázkami. Jan Krejčínavrhl sníženíčástky u služeb snížitčástku z 200 0OO Kč na
100 000 Kč pro jednoho dodavatele. Starosta následně dal hlasovat o usnesení'
Návrh usnesení ć,. 2oL9 l 09 l o6z
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici o zadóvóní veřejných zakdzek molého rozsohu, se změnou v bodě ll.
Výběrové řízení na dodóvky a služby odstovec 1' ve znění ,,Výběr dodqvatele na dodóvky o služby, jejichž
předpoklódanó hodnota, zjištěnó dle této Směrnice, nepřekročí100 000 Kč u jednoho dodavatele, provódí
stąrostą obce. Nósledně storosta uzavře smluvní vztah s vytipovaným dodavatelem.". Toto směrnice je
přílohou č.2 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Nutnost aktualizovat směrnici

z

Bod 7) Rekonstrukce ulice Příčná -Zadávací dokumentace, Smlouva o dílo
(projednóvónĺbodu od 7:17:50 do 1:75:49 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta obce navrhl, aby projekt ,,Rekonstrukce ulice Příčnémezĺ ulicemi Polní a V Porostlým, Dobřejovice"
byl realĺzován jĺžna podzim tohoto roku' Financování bude zajĺštěno(v případě přiznání) z dotace MMR,
která byla podána na jaře a o jejímžvýsledku by mělo být jasné do konce června. V případě, že tato žádost o
dotaci nebude úspěšná, navrhuje starosta zajĺstit financováníz vlastních zdrojů. Aby byla zajĺštěnarealizace
ještě v tomto roce, je nutné jĺžnyní schválit Zadávaci dokumenta ciZakázky malého rozsahu a Smlouvu o
dílo. osloveny budou napřímo firmy, které pro obec již rekonstruovaly komunikace, kromě toho bude Výzva
k podání nabídekvyvěšena ĺ na profĺlu zadavatele na stránkách uverejnovani.cz. Soutěžnílhůta začíná běžet
dnem následujícím po dni odeslánívýzvy k podání nabídek a končí2'7. ŻoL9 v 9:00 hodin, otevírání obálek
s nabídkami proběhne v zasedací místnostĺobecního úřadu obce Dobřejovĺce dne 2. 7. ŻoI9 v 9:00 hodin.
Starosta navrhl, složeníkomise pro otevíráníobálek, jejímižčleny budou starosta, místostarosta a pověřená
osoba (zástupce společnosti AccoN Consulting).
Starosta navrhl, složeníhodnotící komise starosta, místostarosta, pověřená osoba a dva členové
zastupĺtelstva a navrhl p. Martina Jozu, předsedu finančníhovýboru a lng. Pavla Brotánka, předsedu
kontrolního výboru. Následně požádal členy zastupitelstva o jejich návrhy k doplnění výběrové komise'
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Návrh usnesen

í č,. 2oL9 | 09 | 07 :
Za stu pite l stvo obce D ob řej ovi ce

-

schvaluje zněnĺ zadóvacĺch podmínek, tj. Zodóvacĺ dokumentaci a Smlouvu o dĺlo a rozhodlo o
zohójenĺ zakózky malého rozsahu pod nózvem: ,,Rekonstrukce ulice Příčnémezi ulicemi Polnĺ o V
Porostlým"' Zakózka bude zohójena uveřejněnĺm Výzvy k podóní nobídek na profilu zqdavatele a

zóroveň oslovením vytipovaných dodavatelů,
schvaluje komisi pro otevírání obólek ve složenístarosto, mĺstostarosta a pověřenó osobo,
schvaluje hodnoticĺ komisive složenístorosta, mĺstostarosto, pověřenú osobo, p. Martin Joza,
předsedo finančníhovýboru a lng. Povel Brotónek, předseda kontrolnĺho výboru,
- pověřuje storostu obce k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem, který bude vybrőn na zókladě
doporučeníhodnoticí komise.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno'

-

Bod 8)Smlouva ozřízení věcného břemene Pražská plynárenská Distribuce a.s.
(projedndvání bodu od L:15:49do 1-:76:56 zveřejněného audiozóznamu)

Společnost Pražská plynárenská Distribuce, a.s. předložĺla Smlouvu o zŕízenívěcného břemene osobní
služebnosti energetĺckéhovedení na pozemcích parc. ć. 249/2 a 586/2 v k.ú. Dobřejovice. Jedná se
o pozemky místníkomunĺkace ,,U Kŕížku"ve kterých je na šířku komunikace vybudována plynové přípojka
pro obytný soubor,,Nad Robotou". Jednorázová náhrada je ve výši 810 Kč + DPH'
Návrh usnesení ć,. 2oL9 ĺ 09 ĺ o8z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene osobnĺ služebnosti
energetického vedení no pozemcĺch parc. č. 249/2 a 586/2 v k.ú. Dobřejovice s firmou Pražskó plynórenskó
Distribuce, a.s., kteró je přílohou zópisu č.3 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 9) Smlouva o dílo - oprava části ulice Skalická
(projednóvóníbodu od 1:76:56 do 1:23:06 zveřejněného audiozóznamu)
Na zák|adě diskuze na7.Zo ohledně způsobu opravy povrchu částiulice Skalická od sochyJana
Nepomuckého přes mostek k vrcholu u rybníku Skalník byla poptána tato oprava v navýšené délce,
doplněná o oboustranné obrubníky a uloženíchráničky pro přívod vody (vyuŽíval by se v době konání akcí
ve skále). Z tří dodaných, obsahově srovnatelných nabídek byla vybrána cenově nejvýhodnější nabídka
firmy Jiří Pergl, Beroun ve výšĺ23Ż 885 Kč bez DPH a s touto firmou byl projednán návrh Smlouvo o dílo.
Nabídky ostatních firem byly ve výšĺ2431.89 Kč a 32]. 576 Kč bez DPH. oprava ulice proběhne od 8. do
L5.7.2oI9 a to tak, aby již na akcĺ Hawaii Regatta 2o.7.byla oprava hotova.
Návrh usnesení č'. 2oL9 | o9 | 09:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje uzovření Smlouvy o dílo no akci ,,opravo čósti komunikace
Skalickó v obci Dobřejovice" ve výši 232 885 Kč bez DPH s firmou Jiří Pergl, kteró je přílohou zópisu č.4 a
pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 10) Vyhodnocení provozu vodohospodářského majetku za rok 2018
(projednóvóníbodu od 7:23:06 do 7:j0:50 zveřejněného oudiozóznamu)
Provozovatel vodovodu a kanalizace v obci, společnost 1. sčV, předložila vyhodnocení stavu
vodohospodářského majetku za rok 2018. Podle tohoto vyhodnoceníje:
- Vodovodní síť:Vodovod je ve ve|mi dobrém stavu, poruchovost sítě velmi malá, stejně jako podíl
nefakturované vody. Je doporučeno nové osazení armatur v šachtě ,,U Křížku" za samojistné vč.
osazení šoupěte před tuto vodoměrnou šachtu. Dodavatel upozorňuje, že je neodkladné nadále
pokračovat v jednání s městem Jesenice ve věcĺ navýšenípřekračovaného mnoŽství vody předané v
Dohodě provozně souvĺsejícíchcelků. Kvalita dodávané vody velice dobrá a splňuje požadavky na
kvalitu vody pitné.

-h-

-

Stoková síť- Úroveň hospodaření s odpadní vodou není optimální' V roce 2018 činĺlpodíl
nefakturované odpadnívody 28,3 %o, coź ukazuje na zatíženíkanalizace srážkovými a balastními
vodami (vody vnikajícído kanalizačníhopotrubívlivem jeho netěsnosti a nařed'ující je). Průběžně
ale dochází k mírnémusnižovánítohoto ukazatele.
Čov - úroveň čištěníakvalita odpadních vod dobrá a odpovídá platným předpisům. Zatíženíčistírny
odpovídalo cca 900 Eo (ekvĺvalentnímobyvatelům)V parametru BSK5. Kapacita čoV po rozšířeníje
1750 Eo' Pro obec zbývá I7o Eo, (zbytek je rezervován pro projekty investorů rozšířeníČov1. ĺyto
Eo jsou ale rezervovány pro stávajícíčiplánované objekty, které uŽ majívybudovanou a
zakreslenou přípojku. obec od provozovatele zjišťuje, o které nemovitosti se přesně jedná.
Případná žádost o připojenídalšíchnemovitostí na kanalizaci tedy dostane negativnístanovisko od
1.sčV. Do doby podpĺsu smlouvy mezi Městem Jesenice a společnostíPVK nenína těchto místech
anĺ možnépřipojení na vodovod. Jan Krejčíse zeptal, zda občanémají případně moŽnost jednat se
třetím investorem rozšířeníČov
1rev Beta) o odkupu rezervovaných Eo. Starosta informoval o
tom, že s touto společnostíplánuje v této věcĺjednat' Jan Krejčíse dále zeptal, zda není možné,Že
v důsledku netěsnostmi kanalizačníhopotrubí nedochází k průsaku splašků do dešťovékanalizace a
do potoka v oblastĺ parku u parkovĺště před FK' Místostarosta slíbil prověřenítohoto podnětu,

zároveň informoval ĺo zjištěném přetrvávajícím znečĺšťování
Dobřejovĺckého potoka odpadní
vodou z něktenich nemovitostí, kterému se obec hodlá věnovat.
Zpróva o vyhodnocení provozu vodohospodóřského mojetku za rok 2078 bylo vzata na vědomí.

Bod 11) lnformace o rozpočtovém opatřeníč,.312ot9' provedeném v pravomocistarosĘ
(projednóvóníbodu od L:30:50 do 7:37:23 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval o rozpočtovém opatřeni č'.3/2oL9, které dne 23.5.2019 přijal ve své pravomoci. Jedná
se o navýšenípříjmů na volby do Evropského parlamentu o 29 000 Kč a výdajů na tutéŽ věc ve stejné výšĺ.
Zároveň byly navýšeny přljmy u dotací na výkon statnísprávy o 1'4 400 Kč'
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
Bod 12} Rozpočtovéopatření č'.4ĺ2oL9
(projednóvóníbodu od 1:37:23 do 1:32:15 zveřejněného oudiozóznomu)
V souvĺslostĺs uzavřením smlouvy o dílo na opravu části ulĺce Skalická, schválené zastupitelstvem na tomto
zasedání, bylo předloženo Rozpočtovéopatřeni č'. a/2oL9. To navyšuje výdaje v paragrafu 2212 (Silnice)
o 285 000 Kč.
Návrh usnesení č'. 2oĹ9 l 09 ĺ Loz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje rozpočtovéopatřenĺ č. 4/2019, které je přílohou č. 5 tohoto zópisu a
uklódó storostovi zveřejnit toto rozpočtovéopatření no úřední desce.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdrŽel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 13) Různé
(projednóvónĺ bodu od 1:32:75 do 2:76:52 zveřejněného audiozóznomu)
o
lnformace o hluku z D1

Dne20.2'20L9 obdržela obec Dobřejovice Protokolo autorizovaném měření hluku na dvou místech
v obci (ul. Polní a V Porostlým). Výsledek měření je po odečtenínejistoty a korekce v nočních
hodinách na hranĺci lĺmitu 50 dB.
Dne L4.3.2019 obec Dobřejovice společně s obcemi Čestlice a Průhonice odeslala žádost na
Ředitelství silnic a dálnic ČR o provedení pokládky ,,nízkohlučného"asfaltu, jak bylo původně
plánováno (km 2,35 _ t7,2o). Nyní má v plánu ŘSD položit pouze do km 6,7.
Dne 9.4'2019 obdržela obec Dobřejovice zamítavé stanovisko k žádosti s odůvodněním,že nejsou
překračovány hlukové limity a z tohoto důvodu by bylo neekonomĺcképokládku ,,nízkohlučného"
asfaltu od km 6,7 do km 11,20 realizovat.
tomu, že došlo ke změně vedení Řso budeme po dohodě s obcemi Průhonĺcea Čestlice
opět žádat o dodrŽení původníhozáměru pokládky,,nízkohlučného" asfaltu po km 'J"J',zo.

Vzhledem

k
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a

!nformace o stavu záměru na stavbu betonárny
Na základě zjištěných ĺnformací,se společnost Českéštěrkopísky snažízměnit projekt,,Sklad štěrku a
písku" na projekt ,,Výroba betonových dílťl''z celého projektu je patrné, že se jedná o pokus obejít
stávající územníplán, kdy ,,výroba" má být realizována v hale, která je přistavěna k míchacímucentru
betonových směsí (betonárce). Z dokumentace je zřejmé, že bude moŽné přĺpravený beton plnit i do

domíchávačů(míchaček)což je v nesouladu s územně plánovací dokumentací obce. Starosta
ĺnformoval, že odbor územníhoplánování v Říčanechvydal souhlasné stanovisko. Nyní je řada na
Stavebním úřadu v Říčanech,jak se k této změně projektu vyjádří. Vedení obce respektuje výsledek
Místního referenda a realizaci ,,betonárny"
a

v

jakékoli podobě nepřĺpustí.

lnformace o podané žádosti o dotaci- Nadace črz - stromv 2o!9
Dne 28.5.2019 byla Nadaci Črz oo grantového řízeníStromy 2oL9 podána žádost o dotacĺ ve výši
I49 919 Kč na projekt ,,Alej u cesty Dobřejovice - Modletice". Jednalo by se o výsadbu 32ks stromů
druhu javor babyka na plánované cestě do Modletic za mostem pod Pražským okruhem. Výsledky
by měly být známy do 30 dnů od podání' Zbyněk Kudláček navrhl, zda by bylo moŽné alej namíchat
z více druhů dřevĺn, především z ovocných stromů. obyvatelé okolíby tak mělĺ možnost samosběru.

a

Informace o stavu přípravy zpracování nového strategického p!ánu
Aktuální Strategický plán rozvoje obce Dobřejovice zpracovalo na období 201'4

_ 2020 tehdejší
zastupitelstvo obce. Vedení obce vnímá silně potřebu zpracovat tento důležĺtýstrategický
dokument kvalĺtně a s výrazným, řízeným zapojením veřejnosti. Za tímto účelembyli osloveni možní

zpracovatelé a proběhly první ĺnformačníschůzky s nimi, čeká se na jejĺch cenové nabídky.
Schváleníje předpokládáno do konce roku 2019.
a

lnformace o zpracovávání Pasportu místních komunikací a Pasportu dopravního značení
obec využĺjenabídky společnosti HPN projekt s.r'o. na Vypracování pasportu místníchkomunĺkacía
dopravního značenía Projektu dopravního značení(odborné posouzení stávajícího stavu, navrŽení
úprav, doplnění, popř. odstraněníznačení, vč. kompletního projednání s dotčenýmĺúřady). Cílem je
zpracování pasportů v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, zhodnocenísoučasného
stavu dopravního značenív obci a návrh a projednání opatření, vedoucích k většíbezpečnosti
silnĺčníhoprovozu.

a

Informace o projektu podéInéhodopravního značenína návsi
Starosta informoval o dohodě s KSÚS na realizaci vodorovného dopravního značenícentra obce (od
točny autobusů v ul. Skalĺcká po zúženémísto před fotbalovým hřištěm), které má zajistit zpomalení
dopravy a vyššíbezpečnost chodců. Celý projekt by měl být realizován z prostředků BES|P. Celý
projekt by měl korespondovat s budoucím zklidněním dopravy (bez okružníkřižovatky) a v případě,
že se osvědčí,mohou být zahájeny stavební práce na chodnících, přechodech pro chodce,
zastávkách. Projekt bude projednán na dalšímzasedání zastupitelstva.

a

lnformace o vrýzvě _ pracovník údržbyobce
V souvislosti s potřebou obce zajistit některé práce spojené s péčíozeleň a drobné údržbářské
práce vypsala obec výzvu s cílem zajistit brigádníka, případně živnostníka na tyto práce. Výzva je
však určena i aktivním občanůmnašíobce,kteří by měli zájem zapojit se do péčeo našíobec.

a

lnformaceozóněuD1
Jan Krejčíinformoval o rozhodnutí Rozšířenéhosenátu Nejvyššíhosprávního soudu ve věci aktivní
legitimace obce ve věci rozšířeníkomerčnízóny Čestlice. Rozšířený senát rozhodl, že obec je v této
věci oprávněna. Podřízený senát se tedy ve věci kasačnístížnostiČestlic již bude zabývat jen věcnou

podstatou a ne otázkou, zda je obec Dobřejovice oprávněna namítat nesprávné vynětí z půdního
fondu' Starosta tuto ĺnformacĺpotvrdil s tím, že obec čeká na vyjádření právního zástupce a na
návrh dalšího postupu.
a
o

a

lnformace z Kulturní komise
Pavla Mikušková informovala o úspěchu Dětského dne (velká návštěvnost - takřka 300 dětí) a
poděkovala všem, kteříse na akcĺ podílelĺ.lnformovala o plánovaných kulturních akcích v obcĺ:
o 28.6.2019 - Letníkino _ Prázdniny pod psa
o 28'6'2019 - domácí koncert u Látů
o 20'7 .ŻoI9 - Hawaii Regatta (spolek Moderní Dobřejovice)
o 30'8.2019 - Letní kino - Čertíbrko
o 31.8.2019 - Z Pohádky do pohádky (spolek Dobřejovický Čtyřlístek)

V. soUHRN

pŘułľýcľUSNESENí zE DNE

13.6.2019

Usnesení č'. 2oL9 | 09 | oĹ:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovotelem jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice tng. Jana
Chvótala.
Usnesen í č,. 2oĹ9 ĺ 09 l 02:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu

Martina Jozu a lng. Libora Stórko.

z

jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice pana

Usnese ní č,. 2oL9 | 09 | 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujĺcí program 9. řódného zasedóní:
74. Kontrola usnesenĺ
15. Termíny zasedónízastupitelstva do konce roku 2079
16. Porušenĺ povinností při skanačnímřĺzení
77. Kontrolní výbor _ koląudace revitalizace rybníku Skalník
78. Kontrolní výbor _ únik informací
79. Směrnice o zadóvónĺ veřejných zakúzek malého rozsahu - aktuolizace
20. Rekonstrukce ulice Přĺčná _ Zodóvací dokumentoce, Smlouvo o dílo
27. Smlouva zřízenívěcného břemene Pražskó plynúrenskó Distribuce a.s.
22. Smlouva o dílo _ oprava čósti ulice Skalickó
23. Vyhodnocení provozu vodohospodóřského mojetku za rok 2078
24. lnformoce o rozpočtovémopatření č.3/2079, provedeném v pravomoci starosty
25. Rozpočtovéopatření č' 4/2019

zb. Kuzne

.
.
.
o
C
o
o
o
o

lnÍormace o hluku z D7
lnÍormace o stavu zóměru no stavbu betonórny
lnÍormace o podané žódosti o dotoci _ Nodace ČEz _ stromy 2019
lnÍormoce o stovu přípravy zpracovóní nového strategického plónu
lnÍormace o zpracovóvóní Pasportu místníchkomunikací a Pasportu dopravního značení
lnÍormoce o projektu podélnéhodoprovního znqčeníno nóvsi
lnÍormace o výzvě - procovník údržbyobce
lnÍormace o zóně u D7
lnformoce z Kulturníkomise

Usnese ní ć,. 2oĹ9 l 09 l oa:

Zastupitelstvo obce stanovuje termíny řódných zasedóní zostupitelstva obce Dobřejovice do konce roku 2079
na 25.6.2079, 12.9.2079, 70.70.2019, 74.17.2079 a 72.72.2079.

Usnesení č,. 2oL9 | 09 | o5:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice uklódó starostovi vymóhat po bývalém místostarostovi Mgr. Mortinovi
Čmotíkoviškodu ve výši 2 500 Kč vzniklou uloženĺmi pokuty zo porušenípovinnosti stanovené v zókoně
o orchivnictví, způsobenou jeho nedbolostí.
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Usnesení č,. 2ot9 ĺ 09 | 06:
Zastupitelstvo obce schvoluje Směrnici o zadóvóní veřejných zakózek malého rozsohu, se změnou v bodě ll.
Výběrové řízení na dodóvky a služby odstavec 1' ve zněnĺ ,,Výběr dodavatele na dodóvky a služby, jejichž
předpokládanó hodnota, zjištěnó dle této Směrnice, nepřekročĺ100.000 Kč u jednoho dodovatele, provódĺ
starosta obce. Nósledně starosto uzavře smluvnĺ vztah s vytipovaným dodavatelem.". Toto směrnice je
přílohou č.2 tohoto zúpisu.
Usnesení č,. 2oL9 | 09 | 07
obřejovice
z

Za stu pite l stvo obce D

-

-

schvoluje znění zodúvacích podmínek, tj. Zodóvacídokumentacia Smlouvu o dílo a rozhodlo o
zohójení zokózky malého rozsahu pod nózvem: ,,Rekonstrukce ulice Příčnémezi ulicemi Polnĺ a V
Porostlým". Zakózka bude zahójena uveřejněním Výzvy k podónĺ nabídek na profilu zadavatele a
zóroveň oslovenĺm vytipovaných dodovotelů,
schvaluje komisi pro otevíróní obólek ve složenĺstorosta, místostarostd a pověřenó osobo,
schvaluje hodnoticí komisive složenístorosta,místostorosta, pověřenó osobo, p. Martin Jozo,
předseda finančníhovýboru a lng. Pavel Brotónek, předseda kontrolního výboru,
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem, který bude vybrón na zóklodě
d opor uče n

í h od n oticí kom i se.

Usnesení ć,. 2ot9 l 09 | o8z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje uzovření Smlouvy o zřízenívěcného břemene osobnĺ služebnosti
energetického vedenĺ na pozemcĺch parc' č. 249/2 a 586/2 v k.ú. Dobřejovice s firmou Pražskó plynórenskő
Distribuce, o.s., kteró je přílohou zúpisu č.3 a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení č,. 2oĹ9 l 09 ĺ 09 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje uzovření Smlouvy o dílo na akci ,,oprovo čósti komunikace
Skalickó v obci Dobřejovice" ve výši 232 885 Kč bez DPH s firmou Jiřĺ Pergl, kteró je přílohou zőpisu č.4 a
pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení ć,. 2oL9 | 09 | Ĺo:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopatření č' 4/2019, které je přílohou č. 5 tohoto zópisu a
uklódó stqrostovi zveřejnit toto rozpočtovéopatřenĺ na úřednídesce.

V. zÁVĚR

Zasedánízastupitelstva obce ukončil starosta v 20:18.

Pří!ohy zápisu:
L) Prezenčnílĺstina
2) Směrnice o zadáváníveřejných zakázek malého rozsahu
3) Smlouva o zŕízenívěcného břemene osobní služebnosti energetického vedení na pozemcích parc. č.
249/2 a 586lŻ v k.ú. Dobřejovice s firmou Pražská plynárenská Distrĺbuce, a.s.
4) Smlouva o dílo na akci ,,oprava části komunikace Skalĺcká v obci Dobřejovice" s firmou Jiří Pergl
5) Rozpočtovéopatření č,.4l2oL9
6) Zápis zjednání KV č.3 včetně Souhrnné zprávy skutečnéhostavu projektu,,Revitalĺzace rybníku
Skalník v obci Dobřejovice"
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Zápis bylvyhotoven dne 18.6.2019

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé: MartĺnJoza

dne

lng. Libor Stárek

Starosta:

dne

Martin Sklenář

...........

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne
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