oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsi 26,251' 0L Dobřejovice,
Zápis

!Č:0024oL4L

č'. L4

z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 12. L2.2oL9 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni

Ladislav Bezouška, lng. Pavel Brotánek, lng' Jan Chvátal, Martin Joza, Bc. Zbyněk Kudláček,
Pavla Mikušková, lng. Libor Stárek, Martĺn Sklenář

občanéobce Dobřejovice v počtu cca 4 lidí'
Zhotovitel Změny č. 2 územníhoplánu lng. Ladislav Vich
Starosta obce Průhonice lng. Bohumĺl Řehák

omluveni:

Jan Krejčí

t. ZAHAJ EN í zAsEDÁN í zAsTU PITELSTVA

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. 1 zákona
oobcích, informace o konánízastupitelstva byla zveřejněna na úřednídesce od 4.I2.20I9. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupĺtelstva (Jan Krejčíse z jednání omluvĺl)
a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, že je zveřejného zasedání pořizován audiozáznam, kteni bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce'
lt. URčENízAPlsoVATELE A oVĚŘoVATEtÜ
Starosta navrhl určit zapĺsovatelem zápisu lng' Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.

Návrh usnesení č. 2ot9 | M| oĹz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice lng' Jana Chvótala'
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schvá leno.

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce Dobřejovĺce zastupitele Ladislava
Bezoušku a lng. Libora Stárka. lng. Pavel Brotánek navrhl za ověřovatele Zbyňka Kudláčka.
Návrh usnesení č'. 2ot9 | t4l 02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu
Zbyňka Kudlóčka.

Výsledek hlasování: pro 2 (Brotánek, Chvátal)
Usnesení nebvlo schváleno.

z

jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice pana

proti0 zdrželse 6

Návrh usnesení č'. 2ot9 | M| o3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu
Ladislava Bezoušku o lng. Libora Stárka.
Výsledek hlasování: pro 7 proti0 zdržel se 1 (Kudláček)
Usnesení bvlo schváleno.

-:l-

z

jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice pana

ltl. PRoGRAM zAsEDÁNí

(projednóvónĺbodu od 3:03 do 6:05 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta navrhl doplnit program o samostatný bod
- sPÚ _ Žádosti o bezliptotný převod pozemků (před bod Posport místních komunikacĺ)
- MAs Říčansko - Zdřazení obce Dobřejovice do tvorby a realizace strategie 2027 - 2027 (za bod

-

P

aspo rt m ĺstn ĺch kom

u n i

kací)

Informace o rozpočtovémopatření 72/2079 přijatém v pravomoci stdrosty
Rozpočtovéopatření 13/2019
Dále navrhl doplnit do bodu různé:
- lnformace o schváleném nařízenívlády č. 31s/2017 - odměny čIenůzastupitelstvd od 7.7.2020
Zároveň navrhl vyřadit z jednání bod
- Připomínka p. liřího Kappela k zápisu č.72 ze zdstupÍtelstva obce DobřejovÍce
Nebyly Vzneseny dalšínávrhy na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení č,. 2ot9 l t4ĺ 042
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujícĺ program jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
L. Kontrola usnesení
2. Projednánívydání Změny č'.2 ÚP Dobřejovic
3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junior Dobřejovice z.s.
4. Směnná smlouva - část pozemku parc. č. 570 (Lát)
5. Směnná smlouva - parc. č.72516,725/7 a části pozemku parc' č. 725lL0 (oPTREAL)
6. sPÚ - Žádosti o bezúplatný převod pozemků
7. Pasport místníchkomunikací
8. lvlAS Říčansko_Zařazení obce Dobřejovice do tvorby a realizace strategie zozl - zo27
9. Zápis zjednání kontrolního výboru
]-0. lnformace k podílovým fondům _ Aktuální stav
]"1. lnformace o rozpočtovémopatření L2l2oI9, přijatém V pravomocistarosty
12. Rozpočtové opatření t3/2o19
13. Různé

a)
b)

lnformace o postupu zpracováníStrategického plánu
Pozvánka na besídku MŠKorálek Dobřejovice
c) lnformace o kulturních a společenských akcích v roce 2020
d) lnformace o schváleném nařízenívlády č. 3L8/ŻoL7 - odměny členůzastupitelstva od
1.7.2020
Výsledek hlasování: pro 6 proti 2 (Kudláček, Brotánek) zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno'
lV. PRoJEDNÁNí gooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvóní bodu od 6:05 do 9:35 zveřejněného audiozóznomu)
Usnesení č,.2oĹ9|o7l09 - Smlouva TRIADA: Splněno
protĺstraně k podpisu.

o

- Smlouva

byla podepsána a odeslána

o
l

Usnesení č,. 2ot9lo7

o

2020 bude upraveno do plastového nástřĺku včetně nápisu SToP u můstku.
Usnesení č,.zoLglLlĺt7_ Strategický plán - jednání pracovní skupiny a informace bude
plněno průběžně

o
o
o

|ĺs _ Żádostĺ o pozemky SPÚ: Trvá, vizdnešníbod jednání
Usneseníč'.2ot9ĺtoĺ05- Podélnédopravníznačení:Splněno - Provedeno v barvě.

Usnesení č,.2ot9ĺt2/tt - výstavba garáže pro obecní techniku
bude plněno průběžně

- zahájeny

Na jaře

kroky k realizacĺ,

Usneseníč,.2oL9lt2|ĺz_rořízeníradarů -v současné době zpracováváme poklady pro
VZMR - průběžně

Usnesení ć,.2ot9lt3/05

-

lnventury - Trvá: Připraveny podklady a bude řešeno v lednu 2020

-')

-

.
o
o
o
o
o
o
o
o
r
o
o

Usneseníč,.2oL9lL3/06-Smlouva o nájmu Bureš: Splněno-smlouva byla podepsána
oběma smluvními stranami a založena
Usnesení č,.2oL9lt3ĺo7_ Pŕiprava směnné smlouvy oPTREAL: Trvá, viz projednávaný bod
Usnesení č,.2ot9lt3/08 - Směnná smlouva Rosová : Splněno _ smlouva byla podepsána
oběma smluvními stranamia odeslána na Katastr nemovitostí.
Usnesení ć,.2ot9|t3l09 _Záměr směny části pozemku parc.č. 570: Splněno - záměr byl
vyvěšen

Usneseníč,,20í19lL3/10-soD,,RevĺtalĺzaceDobřejovického potoka v Dobřejovicích":
Splněno - smlouva byla podepsána oběma smluvními stranami a založena
Usnesení č,.2oL9lĹ3/11 - Ro IIl2o19: Splněno - bylo vyvěšeno dle zákona
Usnesení č,.2oĹ9lL3/14 - Souhlas s výšívodného a stočného: Splněno - byl zaslán 1. sčV
Usnesení č.2oL9lt1/15 - Cenová příloha FCC: Splněno - podepsána oběma smluvními
stranami a založena
Usneseníć,.2ot9lt3lt6_ozv 1l2o19: Splněno - evidována, zaslána na MV a vyvěšena na
úř. desce, MV potvrdilo soulad s právními normamĺ
Usneseníć.2ot9ĺt3lt8_ozv 2l20I9: Splněno - evidována, zaslána na MV a vyvěšena na
úř' desce, MV potvrdilo soulad s právními normami
Usnesení č,.2oL9lĹ3|L9 _Záměr a smlouva dotace junior: Splněno _ záměr vyvěšen,
schválenísmlouvy viz dnešníbod jednání.
Usneseníč.2ot9|t3/20- Rozpočet na rok 2020: Splněno -vyvěšen dle zákona

Bod 2) Projednání vydání Změny č.2 Územního plánu Dobřejov|c
(projednóvónĺbodu od 9:35 do 36:47 zveřejněného audiozóznamu)

Starosta ĺnformoval, že zastupĺtelébyly seznámenĺ s průběhem projednávání změny. Zároveň předložil
dokumentaci této změny a návrh na jejívydání' Zastupitelstvo se nacházíve stavu, kdy můŽe udělat pouze 3
věci: změnu vydat, nevydat, či Vrátit k přepracování. Pavel Brotánek vznesl dotaz, jaké byly Vzneseny po
veřejném projednání připomínky nebo námitky a jak byly vypořádány a dále na to, kdo odsouhlasil V srpnu
2019 úpravu návrhu pro veřejné projednání. lng. Vĺch na tuto otázku odpověděl. Jiří Kappel vyjádřil
nesouhlas k vypořádání připomínky podané spolkem Za naše Dobřejovice jehož je předsedou. lng' Vich
odpověděl, že byly vypořádány všechny připomínky a námĺtky a toto vypořádání bylo odesláno na dotčené
orgány, kdy žádný z nich neprojevil nesouhlas s vypořádáním' Dále uvedl, že pořizovatel předáním návrhu
na vydání Změny územního plánu provedl všechny kroky, které jsou uloženy zákonem a zastupitelstvu je
předložen návrh, aby o něm rozhodlo v samostatné působnosti. Zbyněk Kudláček se zeptal, proč se snižuje
výměra některých pozemků. starosta uvedl, že tyto věci byly již někoIikrát probírány a doplnil, že
zastupitelé měli od veřejného projednání nadstandardní možnost se s veškerými podklady pro změnu
seznámit, nyní jĺžzastupitelstvu nepříslušído návrhu zasahovat - můžejej vydat, nevydat, či vrátit
k přepracování. Jiří Kappel reagoval, že obec má počítatv případě vydání se správní žalobou, kterou podá.
Návrh usnesení č'. 2ot9 l Ĺ4l o52
Zastu pite l stv o obce

A)

D

obřej ovi ce

Bere na vědomí

7. lnformacÍ pořizovotele

:

k dokumentům

'vyhodnocení společnéhojednóní o nóvrhu změny č. 2 územního plónu Dobřejovic (dóle také jen
,,změnd č. 2") konaného dne 77. říjno 2016, uvedené v přĺloze č. 4 tohoto usnesení;
'pokyny pro úpravu nóvrhu změny č. 2 po společnémjednónĺ kononém dne 11. října 2016, uvedené v
příloze č. 5 tohoto usnesenĺ;
o zóznam o průběhu
veřejného projednóní nóvrhu změny č. 2 konaného dne 23. zóřĺ 2019, uvedený v
příloze č. 6 tohoto usnesení;
'vyhodnocenĺ veřejného projednóní ndvrhu změny č. 2 konaného dne 23. zóří 2019, uvedené v příloze
č. 7 tohoto usnesenĺ;
'pokyny pro nepodstatnou úprovu nóvrhu změny č. 2 před vydónĺm, uvedené v přĺloze č. 8 tohoto
usnesení.

3-

2,

Stanovisko Krajského úřodu Středočeského kraje, odboru územního plónovóní a stavebního řódu
liřad'), čj. 180763/2016/KUSK ze dne 7. prosince 2016, k posouzení nóvrhu změny č.
2 podle 5 50 odst. 7 ve spojenŕ s 5 55 odst. 1 zókona č. L83/2006 Sb, o územním plónovóní o
stovebním řódu (stavebnízókon), ve znění pozdějších předpisil (dóle jen ,,stovební zókon"), uvedené v
příloze č. 2 tohoto usnesenĺ.
(dóle jen ,,krajský

3, Potvrzení krajského tiřddu, čj.038217/2019/KUSK ze dne

75. březno 2079, o odstranění nedostątkťl

nóvrhu změny č. 2 podle 5 50 odst. 8 stavebního zókona, uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení.

4. Zdůvodněnípořizovatele, jak zohlednil pro fózi vydóní změny č. 2 požodavky o podmínky vyplývající ze
stanoviska Krojského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí o zemědělstvĺ,
čj. 170824/2016/KUSK ze dne 17. ledno 2077, k posouzenívtivťlprovóděnĺzměny č.2 ÚP Dobřejovic na
životnĺprostředí, tzv. ,,stanovÍsko SEA".

B) ověřilo
nóvrh změny č. 2 územního plánu Dobřejovic podle 5 54 odst. 2 ve spojenís ś55 odst. 7 stavebnĺho
zókona a konstatuje, že
rozporu s Politikou územního rozvoje Českérepubliky, schvólenou usnesením vtódy České
republiky č. 929 dne 20. července 2009, ve znění Aktuolizace č. 1, schvólené usnesením vtúdy České
republiky č. 276 ze dne 75. dubna 2015, a Aktualizací č. 2 a 3, schvólených usneseními vlódy České

'není v

republiky č. 629 a 630 ze dne 2. zóří 2019;
'není v rozporu se Zósodami územnĺho rozvoje Středočeského kraje účinnýmidne 22. února 2012, ve
znění 7. aktualizace účinnédne 26. srpno 2015 a 2. aktuolizace účinnédne 4' zóří 2078;
o nenĺ v rozporu se stanovisky dotčených
orgónťl nebo stanoviskem o potvrzením krajského úřadu, jak
je doloženo přĺlohamič.2, 3,4 o 7 tohoto usnesenĺ;
'při projednóvónĺ nóvrhu změny č.2 nebyl řešen žódný rozpor postupem podle 5 736 odst.6 zókono č'
500/2004 Sb., spróvní řód, ve znění pozdějšĺch předpisťl (dóle jen ,,spróvní řód")'

C) Rozhodlo
o námitkóch dotčených osob (5 52 odst. 2 stavebního zókono) uplotněných k veřejnému projednónĺ
nóvrhu změny č. 2 územního plónu Dobřejovic podle 5 772 odst. 5 spróvního řódu, konanému dne 23.
zóří 2079, jak je uvedeno pod bodem 72 textové čősti A odůvodnění opatřenĺ obecné povohy č.
1/2019/ooP v příloze č. 7 tohoto usnesenĺ.

D) vydávő
změnu č. 2 územního plánu DobřejovÍc (zhotovitet PRtsVlcH, s.r.o', !Čo 27707053, projektont tng. arch.
Akad. arch. Petr Foglar, autorizovoný architekt Črn ozoaz1 postupem podte 5 771 a násl. spróvního
řódu a v souladu s 5 6 odst. 5 písm. c) a 5 4j odst. 4 ve spojenĺs o 55 odst' 7 stavebního zókona, ve
formě opatření obecné povahy č. 1/2o19/ooP uvedeného přĺloze č. 7 tohoto usnesení.

E) Ukládó starostovi obce

7.

zojistÍt vyhotovenĺ územního plónu Dobřejovic zohrnujícího úplnézněnĺ po vydóní změny č' 2 (dóle jen
,,Úplné znění") a toto vyhotovení po nabytí účinnosti změny č. 2 opatřit zóznamem o účinnosti;

2. doručit změnu č.2, vydanou ve formě opatření obecné povahy č. 1/2019/ooP v souladu s 5 173 odst.
1 spróvnĺho řódu, a Úptné znění veřejnou vyhtóškou podle s 25 sprdvního řódu a po dni doručení

3.

změny č. 2 a Úptného zněnívyznačitúčinnostzměny č. 2;

poskytnout Úptné znění po vydónĺ změny č. 2, opatřené zóznomem o účinnosti,stovebnímu úřadu,
úřadu územního pIónovónía krajskému úřodu;

4. zveřejnit zpťlsobem umožňujícímdólkový přístup změnu č. 2 a Úptné znění o místo, kde je možnédo
těchto dokumentacĺ a do dokladové dokumentace změny č. 2 nohlĺžet,o oznámit toto jednotlivě
dotčeným orgónům neuvedeným

5. zohlednit

v

předchozím bodu;

fózi uplotňovónĺ změny č. 2 v rúmci navazujícĺhostupně řešení změny č' 2 o navazujících
samostatných spróvních řízení dodržení podmínek, za nichž bylo vydóno souhlasné stanovisko
ve

Krajského úřadu Středočeskéhokraje, čj.770824/2016/KUSK ze dne 71. ledna 2077, k posouzení vlivťl
provóděnĺ změny č. z Úe oonre1ovic na životníprostředĺ, tzv. ,,stanovÍsko SEA";

Ą

6. zpracovot registračnílist změny
úze m

č. 2 o podat nóvrh krajskému úřadu na vloženĺjehodat do evidence

ně pló novací či nnosti ;

7. uložit změnu

č. 2, včetně dokladů o jejĺm pořizovónĺ, do archivu obce Dobřejovice.

Toto usneseníje i somostotnou přílohou č.2 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 1 (Kudláček) zdržel se 1 (Brotánek)
Usnesení bvlo schvá leno.
lng. Vich poděkoval zastupitelům za završenídlouhodobé práce na změně, starosta poděkoval lng' Vichovi

za trpělivost přĺ pořĺzovánítétozměny.

Bod 3) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junior Dobřejovice z.s.
(projednóvőníbodu od 36:47 do 39:00 zveřejněného audiozóznamu)
starosta ĺnformoval o připomínce pana Jiřího Kappela (ktený ale bohužel před projednáváním tohoto bodu ze
zasedání odešel) ze dne 2'I2.2oI9 ke zveřejněnému záměru obce Dobřejovice o poskytnutí dotaci spolku
Junĺor Dobřejovice z.s. na činnost mládežnĺckékopané. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce obecního
úřadu Dobřejovĺce dne 22'1'1'.2019' V přĺpomíncese p. Kappel dotazuje na věci, které by mělĺ být směřovány
spíše přímo na spolek Junior Dobřejovĺce. Dále starosta navrhl schválit původně navrženou smlouvu. Zbyněk
Kudláček se zeptal, zda děti z Dobřejovic mají v klubu nějakou výhodu. Starosta odpověděl, že ne.

Návrh usnesení č,. 2o!9 ĺ tLl 063
zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Veřejnopróvnĺ smlouvu o poskytnutĺ dotace ve výši 100 o00 Kč se
spolkem Junior Dobřejovice z.s., kteró je přílohou č.3 tohoto zópisu a pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 2 (Kudláček, Brotánek)
Usnesení bvlo schvá leno.
Bod a) Směnná smlouva - část pozemku parc. č. 570 (Lát}
(projednóvónĺ bodu od 39:00 do 43:29 zveřejněného audiozóznomu)

Starosta informoval, že na zveřejněný záměr směny části pozemku parc. č. 570 v k'ú. Dobřejovice ze dne
t5.11''20t9 reagoval dne 29.LL20L9 jedĺný zájemce, ktenim byl pan Josef Lát. Nabídl směnu části pozemku
parc. č. 57o za část pozemku parc.č. st.47/7 o výměře 3m2, dále část pozemku parc'č' 1o}l2 o výměře
20 m2 a dále část pozemku parc.č. 100/3 o výměře 70m2 vše v k'ú. Dobřejovice'
Podmínkou směny je závazek obce vystavět nový plot o délce cca 38 m, jež nahradí stávající plot, který
bude nutné při výstavbě chodníku odstranit, na náklady obce. Na stavbu plotu bude uzavřena samostatná
smlouva. Do smlouvy byla ještě doplněna ustanovení, týkajícíse ukončení věcného břemena užívánína
nově oddělovaných pozemcích, převáděných obci. Smlouva prošla kontrolou právního zástupce obce.
Místostarosta doplnil, že došlo ke skutečnémuzaměření části pozemku parc' č. 570 a byl vytvořen návrh
geometrického plánu' Celková výměra části pozemku parc. č. 570 určenéhoke směně je ve výši 160 m2.
Návrh usnesení č,. 2ot9 l L4|
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Zastupitelstvo obce schvoluje směnu čósti pozemku parc. č. 570 v k.ú' Dobřejovice o výměře 760m2 za čústi
pozemkťl parc. č. st. 47/7 o výměře 3 m2, parc.č. 1-00/2 o výměře 20 m2 a parc'č. 100/3 o výměře 70 m2 vše
v k'ú. Dobřejovice s ponem lng. Josefem Lótem o poníMariíLótovou pověřuje starostu podpisem Směnné
smlouvy a dohody o zrušenívěcného břemene, kteró je přĺlohou č'4 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno'
Bod 5) Směnná smlouva - parc. ć,.725ĺ6,72517 a části pozemku parc. č. 725ĺto (OPTREAI)
(projedndvóní bodu od 43:29 do 44:53 zveřejněného oudiozóznamu)

Starosta informoval, že Směnná smlouva byla odeslána společnosti OPTREAL ke kontrole a případnému
doplnění kdy nejprve došlo k posouzenía doplněnínávrhu smlouvy našímprávním zástupcem. Do dnešního
dne nebyl návrh smlouvy společnostíOPTREAL odsouhlasen, a proto nebude její uzavření na dnešním
jednání schváleno. Důvodem zdrŽení je především vypořádání zástavy na směňovaném pozemku na straně
společnosti oPTREAL, kterou je třeba vyřešit před podpĺsem této smlouvy.
Zastupitelstvo vzolo informoci na vědomí.
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Bod 6) sPÚ - Žádosti o bezúptatný převod pozemků
(projednóvóní bodu od 44:53 do 49:00 zveřejněného audiozóznamu)

Starosta informoval, že dne 3.I2.2o19 byla podepsána Smlouva o bezúplatnémpřevodu pozemku dle
ustanovení 57 odst. 2 zákona č 5o3/2oL2 Sb. na část pozemku parc. č. 46I/4 (nově 461/14 - část
komunikace U Parku). Nyní je třeba vyřešit navazující částĺpozemků parc. č.153/4, 46Ll3, 46uz a 46t/8 na
nichž je umístěna tatáž účelová komunikace'
Zároveň ĺnformoval o osobní schůzce s vedením SPÚ, na které byly řešeny i dalšípozemky v rámci obce
Dobřejovice, u kterých je možné požádat o bezúplatný převod'
Na základě podpisu výše uvedené smlouvy a sohledem na usnesení č'.2oI9lo7/1'6 je nutné vplatném
usnesení jednoznačně uvést slovo,,bezúplatné nabytí".
Návrh usnesení č'. 2oL9 ĺ t4ĺ o82
Zastu pitelstvo schva luje

-

-

podónĺ žódosti o bezúplatný převod čóstĺpozemků parc. č. 753/4, 467/3,461/2 a 467/8 vše v k'ú.
Dobřejovice dle ust' 57 odst. 2 zókona č. 503/2012 Sb. a jejich bezúplatnénobytí do vlastnictvĺ obce
Dobřejovice (komunikace U Porku)
podónĺ žődosti o bezúplatný převod čósti pozemku parc. č. 18/1 o pozemku porc.č' 556 vše v k.ú.
Dobřejovice dle ust. 57 odst. 2 zókona č. 503/2012 Sb. a jejich bezúplatnénabytí do vlostnictví obce
Dobřejovice (komunikace Kaštanovó, U Zómku o účelovó komunikace 87 úk)
podóní žódosti o bezúplatný převod pozemku parc. č' 1/1 v k.ú. Dobřejovice dle ust. 57 odst' 7
zókona č' 503/2012 Sb. o jeho bezúplatnénabytĺ do vlostnictví obce Dobřejovice
podónĺ žódosti o bezťlplotný převod pozemkťl parc. č. 727, 497/9, a 472/5, 6/4 a čósti pozemkťl

753/4,461/3 vše v k.ú. Dobřejovice dle ust' 57 odst' 1 zókono č. 503/2012 Sb' o jejich bezúplatné
nabytĺ do vlastnictvĺ obce Dobřejovice.
Uklódó storostovi zprocovot příslušnéžódosti včetně všech požadovaných dokladťl o zoslat je Stótnímu
pozemkovému úřadu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 7) Pasport místních komunikací obce Dobřejovice
(projednővóní bodu od 49:00 do 53:04 zveřejněného oudiozóznamu)

Starosta představil Pasport místních komunikací v katastrálním územíDobřejovice, zpracovaný fĺrmou HPN
projekt s.r.o'. Pasport místníchkomunikacíbyl zpracován dle zákona o pozemních komunikacích č' I3/I997
Sb. a prováděcívyhlášky ć. 704l1997 Sb., kde byly navrženy a zařazeny stávajícíkomunikace dle s 40
odst. 5a, ve správním územíobceDobřejovice do příslušnétřídy místníchkomunikací, očíslovány např.
Ic,2c..., změřeny délky a šířky, určen povrch příslušnékomunikace, doplněno příslušenstvíkomunikací
např. odvodněníatd. Dále byly doplněny stávající účelovékomunikace.
Byly také doplněny pozemky (číslaparcel) pod jednotlivými místními komunĺkacemĺ dle mapových
podkladů katastru nemovitostí a byl zhotoven přehled vlastníkůpod těmito komunikacemi. Všichni
zastupitelé mělĺ pasport k dĺspozici k prostudování před konáním zasedání.
Dále starosta uvedl, že stejná společnost (HPN projekt s.r.o.) v současnosti zpracovává pasport dopravního
značenív celé obci, který je v současné době ve fázĺ přĺpomínkování.
Návrh usnesení č,. 2oĹ9 l t4ĺ o9z
Zastu pite lstvo obce Dobřejovice :

:

o

schvaluje Posport místních komunikací v katastrólním územíDobřejovice, zpracovaný firmou HPN
projekt s.r.o.,

schvaluje text Žódosti o zařazení pozemních komunikacĺ na územíobce Dobřejovice včetně přĺloh se
seznamy komunikací k zořazení do kategorií místníchkomunikocí lll. o lV. Třídy dle přílohy č.5

tohoto zópisu,
uklódó starostovi podat výše uvedenou žódost obecnĺmu úřadu Dobřejovice.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

o
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Bod 8) MAs Říčansko - Zařazení obce Dobřejovice do tvorby a realizace strategie 2o2í- 2027
(projednóvónĺbodu od 53:04 do 57:j2 zveřejněného oudiozóznomu)
Starosta informoval o připravovaném projektu MAS Říčansko,jehož cílem je připravit a Vypracovat strategiĺ
na roky 202L_2027.Tato místníakčnískupina připravuje strategie voblastĺ Říčanska scílem poskytnout
dotačnítituly na jejich realĺzaci v oblastech ,,lntegrovoný regionólní operační program, Program rozvoje
venkovo, Životní prostředí, nebo zaměstnanosti". Zařazení obce do této strategie není podmíněno žádným
finančnímplněním. Starosta Průhonic Řehák doplnil jejich zkušenosti s žádostmi o dotace na komunikace
v Průhonicích.V diskusi dále vystoupili Vladimír Taraba, starostové Dobřejovĺc i Průhonĺc,Pavla Mikušková
a Martin Joza. Starosta následně přečetl návrh usnesení:

Návrh usnesení ć. 2oL9 l t4 l to2
,,Zostupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí se zařazenĺm obce Dobřejovice do přípravy, tvorby a realizace
Strategie komunitně vedeného mĺstnĺhorozvoje MAS Říčonsko pro obdobĺ 2027-2027, tj. se zařazenĺm obce
do územnĺpůsobnostiMAs Řĺčansko o.p.s. na obdobĺ2021-2027."
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno'
Bod 9) Zápis zjednání kontrolního v'ýboru
(projednóvónĺbodu od 57:32 do 59:27 zveřejněného audiozóznamu)

Předseda Kontrolního výboru Pavel Brotánek seznámil zastupitele s kontrolu a zápĺsem z kontroly KV č.5 ze
dne 27.'J'I.2019' Kontrolován byl zápis ze zastupitelstva č. 11- 13 a usnesení vzápisech L0 - 12, dále pak
seznam smluv a evĺdence obecně závazných vyhlášek. Nebyly nalezeny žádnénesrovnalosti. Dalšíjednání
KV bude 26.2'2020 s předběžným programem: kontrola usnesení].3 - 16 a kontrola Žádostío ĺnformace dle
zákona 706/1999 Sb' a výročnízprávy o poskytování informací za rok 2019 dle tohoto zákona.
Zastupitelstvo vzolo informoci na vědomí.
Bod 10) lnformace k podílovým fondům - aktuální stav
(projednóvónĺbodu od 59:27 do 7:76:78 zveřejněného audiozóznamu)

Starosta informoval o schůzce s osobním bankéřem ve věcĺ návrhu dalšíhopostupu k investičním
prostředkům obce v podílových fondech. Seznámil zastupitele s aktuálním stavem ĺnvestovaných
prostředků k datu L4.71'.20I9. V roce 2016 obec Dobřejovice investovala na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce č.20L6/26/03 částku 4 mĺl. Kč do investĺčníchfondů KB. Ke dni 74.17.2019 je aktuální
stav 4,038 mil.. V souvislosti s předpokládaným poklesem ekonomĺky navrhl starosta po konzultaci
s osobním bankéřem úpravu rozložení portfolia investovaných prostředků následovně: Ponechat ve fondu

KB Privátní správ aktĺv ]. Exclusiv částku 940 L56,- Kč, dále ponechat ve fondu Amundi CR Dluhopisový PLUS
částku 368 895,- Kč a všechny ostatní finančníprostředky ve výši 2729 gLo,- Kč převést na fond Amundi CR
Krátkodobý. Starosta informoval, že veškerévýše uvedené částky odpovídají aktuálnívýši ke dnĺ 14.1]-.20].9
a v době převodu se mohou drobně lišĺt.

Výsledkem této úpravy má být především přesun investovaných finančních prostředků do konzervativních
fondů, které sice nemají zásadní dopad na zisk (l _ L5%|, ale jsou lépe předvídatelné a jsou složeny
z minimálně rĺzikových položek. V případě potřeby je možnépožádat o okamžitou výplatu fĺnančních
prostředků, která proběhne v řádu 3 - 10 dní. Zároveň se jedná o vyššíúrokovésazby, než jsou na běžném
bankovním účtu.
V diskuzi o možných variantách vystoupili Pavel Brotánek, Michael Havránek, Ladislav Bezouška, Libor
Stárek, Vladimír Taraba, Jan Chvátal, Martin Joza a Zbyněk Kudláček' Vyplynula potřeba návrhu různých
možností uloženívolných finančních prostředků obce (termínované vklady, jiné podílové fondy..'). Toho se
ujme Finančnívýbor' V diskusi byly objasněny i dotazy na podrobnosti p|ánované směny částípozemku 725
v druhé etapě oPTREALu. Starosta poté přečetl návrh usnesení.
Návrh usnesení č,. 2oL9 | t4|

tl:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje (lpravu rozloženĺ investovaných finančníchprostředků obce
Dobřejovice a pověřuje storostu k zajištění veškerých krokŮ směřující k realizaci této úpravy.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 2 (Brotánek, Stárek)
Usnesení bvlo schváleno.
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Bod 11) lnformace o rozpočtovém opatření č. t2l2ot9, přijatém v pravomoci starosty
(projednóvdníbodu od 7:76:78 do 7:78:36 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta informoval o rozpočtovémopatření č.12, které bylo přĺjato v kompetenci starosty, které navyšuje
přljmy o 73 500 Kč (dle skutečnosti). Zároveň je součástírozpočtovéhoopatření č. 12 navýšenívýdajůo
21 000 Kč (povinná rezerva na krizové situace, inflace obecní policie). Místostarosta doplnil, že ještě s obcí
Vestec probíhá komunikace o správné výši doplatku za obecní policii, bude zaplaceno teprve ve chvílĺ,kdy
částka bude odpovídat schválené smlouvě a dodatkům'
Zastupitelstvo obce Dobřejovice vzalo informaci o Ro č. 12 na vědomĺ
Bod 12) Rozpočtovéopatření Ĺ3l2ot9
(projednóvónĺ bodu od 1-: 78:36 do 7:20:0j zveřejněného audiozóznomu)
Starosta informoval, že v souvislosti s očekávanou platbou DPH je nutné navýšit výdaje o 300 000Kč (dle
očekávaných úhrad). Zároveň je součástírozpočtovéhoopatření 13l2o79 sníženívýdajů o 30O 00O Kč na
jiných položkách. Ro 13/2019 nemá vliv na celkovou bilancĺ schváleného rozpočtu. Místostarosta doplnil, že
rozpočtovéopatření bude schvalováno na úrovni paragrafů, jak je v obci zvykem, ale se položky nestaly
záv aznými u kazateli rozpočtu.
Návrh usnesení č,. 2ot9 l L4| L2.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje rozpočtové opatření č. 73/2079, které je přĺlohou č.6 tohoto
zópisu o uklódó storostovi zveřejnit toto rozpočtovéopatření no úřední desce.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno'
Bod 13) Různé
(projednóvóníbodu od 1:20:03 do L:30:04 zveřejněného audiozóznamu)
lnformace o postupu zpracování Strategického plánu
Místostarosta informoval o dvou proběhlých schůzkách pracovnískupiny. Bylo odsouhlaseno
vyhodnocení dosavadního strategického plánu, které je již uveřejněno na webu obce' Nejvíce se
pracovní skupĺna věnovala dĺskusím, jak nejlépe, cíleně a účelnězapojit veřejnost do procesu SP. Po
poslední schůzce byl osloven vytipovaný facĺlĺtátor - pan Tesař, který dělal aktualizaci SP
v Průhonicích.Ten nakonec nechtěl facilitovat setkání k SP, na kterém se nepodílíod začátku.
Setkání s veřejnostítedy povede dalšíoslovený - lng. Arch Petr Klápště - urbanĺsta a odborník na
partĺcipaci (tedy zapojováníveřejnosti). Na základě jeho schůzky se starostou a místostarostou vznĺkl
návrh možnéhopostupu, pan Klápště se bude také aktivně účastnitdalšího jednání pracovní skupiny
76.I2.2oI9. To bude věnováno především prvnímu veřejnému setkání, které se bude konat
L4.2'2020 večer. Tématu bude věnován ĺ lednový zpravodaj'
Pozvánka na besídku Mš ľorátek Dobřejovice
starosta tlumočil pozvánípaníředitelky Macháčkové na vánočníbesídkuMš Korálek, která se koná
ve čtvrtek 19'12'2019 od L6:00.
lnformace o kulturních a společenských akcích v roce 2020
Starosta úvodem poděkoval všem spolkům ijednotlivcům, kteří se v obcĺ podíleli na úžasnénabídce
kulturních a společenských akcí v obci V roce 20]-9. Seznámil přítomné s plánovanými akcemi V roce
2020, kterýmijsou:
7
Večer s
Moderní Dobřejovice
Turnaj
Moderní Dobřejovice
L5.2.2o2o
manželéDvořáčkovi
Divadelní představenía
Dobřejovický Čtyřlísteł
Dětský
obce Modletice, Dobřejovice, Herink, Popovičky
15.3.2020
obec Dobřejovĺce
Úklidová
Myslivecké sdruženíDobřejovice, obec
25.4.2020 Run and
DUHA Dobřejovice
3o.4.202o Pálení čarodějnĺc,
Moderní Dobřejovice
23'5.2020 Den
obec a dobřejovĺcké spolky
26.6.2020 Letní
obec Dobřejovice

o

o

o

'2.Żo2o
8'2.2020

Březen
Březen

muzikou
šipky
Masopust

bazárek
karneval
Vítáníobčánků
4.4.2o2o
brĺgáda
Help
Májka
dětí
kino
B-

78.7.2020
30.8.2020

Hawaii Regatta

5.9.2020

Loučenís Létem, Z Pohádky do Pohádky

12.9.2020

Burgerfest
Divadelní představení a bazárek

L9.9.2020

3.r0.2020

6'1'L.ŻoŻo

Drakiáda
Dlabání dýní a Halali
Fotbalový turnaj 4+1
Lampĺonový průvod

1.4.L1..2020

Sv. Martin

29.1,7.2020

4.r2.2020

Rozsvěcení vá nočníhostromku
Čerti ve skále
Myslivecké sd ružení Dobřejovice

1.2.I2.2020

Setkáníseniorů

Řĺ;en

24.Lo.2oŻo

a

Letní kĺno

Moderní Dobřejovice
obec Dobřejovice
Dobřejovický čtyřlístek,DUHA Dobřejovĺce,
Vodník Dobřejovĺce
Moderní Dobřejovice
Dobřejovický čtyrl ĺstet
Dobřejovický čtyrl ĺsteł
Moderní Dobřejovice
Moderní Dobřejovĺce
Dobřejovický čtyřlísteł
Moderní Dobřejovice
obec Dobřejovice, spolky
manželéKrejčí,Duha Dobřejovice,
obec Dobřejovice

lnformace o schváIeném nařízení v!ády č. 3t8l2oL7 - odměny č!enůzastupiteIstva od 1.1.2020
Starosta informoval o tom, že vláda dne 9.12.201-7 schválĺla navýšení odměn členůzastupĺtelstva
od 1'1.2020, nakonec ve výši 10%. odměna uvolněným zastupitelům (v našem případě starosta,
místostarosta) se mění automaticky ze zákona' odměna neuvolněným zastupitelům se mění
automaticky na základě usnesení zastupitelstva č. ŻoL9/L3l13. odměny budou čĺnitod L.1'.2020
měsíčně:starosta 60 787 Kč, místostarosta 52 964 Kč, předseda výboru čĺkomise 3 611 Kč, člen
výboru čĺkomise 3010 Kč, člen zastupitelstva 1 805 Kč.

V. souHRN

pŘltłľÝcľUsNESENí DNE

Usnesení č,. 2ot9 | La|

12.12.2019

ot

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice lng. Jana Chvátala.

Usnesení ć,. 2oL9 ĺ Mĺ o3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu
Lodislova Bezoušku a lng. Liboro stórka.

z

jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice pano

Usnesení č,. 2ot9 l Ml oa:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující program jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice:
1'. Kontrola usnesení
2. Projednánívydání Změny č' 2 ÚP Dobřejovic
3. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Junior Dobřejovĺce z.s.
Směnná smlouva - část pozemku parc. č. 570 (Lát)
5. Směnná smlouva - parc. č.725/6,725/7 a části pozemku parc. č.725/10 (OPTREAL)
6' sPÚ - Žádosti o bezúplatný převod pozemků
7. Pasport místníchkomunikací
8. ĺvlRS Říčansko- Zařazení obce Dobřejovĺce do tvorby a realizace strategie Żo27 - 2oŻ7
Zápis zjednání kontrolního výboru
10' lnformace k podílovým fondům - Aktuálnístav
]-].. lnformace o rozpočtovémopatření L2/20L9, přijatém V pravomoci starosty
L2. Rozpočtovéopatření 13/2oI9
13. Různé
a) lnformace o postupu zpracování Strategického plánu
b) Pozvánka na besídku Mš Korálek Dobřejovice
c) lnformace o kulturních a společenských akcích v roce 2020
d) lnformace o schváleném nařízení vlády č. 318/2017 - odměny členůzastupitelstva od
7.7.2020

4'

9'

-9,

Usnesení č,. 2ot9 ĺ 14l 05|
Zo stu p ite lstv o obce D obřej ovi ce

A)

7.

Bere no vědomí

:

lnformacÍ pořizovatele k dokumentům

'vyhodnocenĺ společnéhojednónĺ o nóvrhu změny č. 2 územního plánu Dobřejovic (dóle také jen
,,změno č. 2") konaného dne 17. řĺjno 2016, uvedené v příloze č. 4 tohoto usnesení;
'pokyny pro úpravu nóvrhu změny č. 2 po společnémjednónĺ konaném dne 71' říjno 2016, uvedené v
příloze č. 5 tohoto usnesenĺ;
'zóznom o prťlběhu veřejného projednónĺ nóvrhu změny č. 2 kononého dne 23. zóří 2019, uvedený v
příloze č. 6 tohoto usnesení;
'vyhodnocení veřejného projednóní nóvrhu změny č' 2 konaného dne 23. zóří 2079, uvedené v příloze
č' 7 tohoto usnesení;
'pokyny pro nepodstatnou úpravu nóvrhu změny č. 2 před vydóním, uvedené v příloze č. 8 tohoto
usnesení.

2,

StdnovÍsko Krajského úřddu Středočeského kraje, odboru územnĺho plónovóní o stavebního řádu
(dóle jen ,,krajský úřad'), čj. 180763/2076/KIJSK ze dne 7. prosince 2016, k posouzenĺ nóvrhu změny č.
2 podle 5 50 odst. 7 ve spojeni s 9 55 odst. 7 zókona č. 183/2006 Sb., o územním plónovóní a
stavebnĺm řódu (stavebnízókon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavebnízókon"), uvedené v
přĺloze č. 2 tohoto usnesení.

3. Potvrzení krajského úřddu, čj' 038217/2019/KUSK ze dne

75. března 2079, o odstranění nedostatkú

nóvrhu změny č. 2 podle 5 50 odst. 8 stovebního zókona, uvedené v příloze č. 3 tohoto usnesení.

4. Zdůvodnění pořizovatele, jok zohlednil pro fózi vydóní změny č. 2 požadavky o podmínky vyplývojící ze
stanoviska Krajského úřodu Středočeského kraje, odboru životnĺho prostředí o zemědělství,
čj. 170824/2076/KUSK ze dne 77. ledna 2077, k posouzenívtivů provóděnĺ změny č. 2 ÚP Dobřejovic na
životní prostředí, tzv. ,,stanovisko SEA".

B) ověřÍlo
návrh změny č. 2 územníhoplónu Dobřejovic podle 9 54 odst. 2 ve spojenĺ s 9 55 odst. 7 stavebního
zókona d konstdtuje, že
rozporu s Politikou (lzemního rozvoje Českérepubliky, schvólenou usnesením vtódy České
republiky č. 929 dne 20. července 2009, ve znění Aktuolizoce č. 7, schvólené usnesením vlódy České
republiky č. 276 ze dne 1-5. dubno 2075, o Aktualizací č' 2 a 3, schvólených usneseními vlódy České

'není v

republiky č. 629 o 630 ze dne 2. zóřĺ 2079;
'není v rozporu se Zósadami územního rozvoje Středočeského kraje účinnýmidne 22. únoro 2072, ve
zněnĺ 7. aktualizoce účinnédne 26. srpna 2075 a 2' aktualizace účinnédne 4. zóří 2078;
'není v rozporu se stonovisky dotčených orgónů nebo stonoviskem a potvrzením krajského úřadu, jak
je doloženo přílohami č. 2, 3, 4 a 7 tohoto usnesení;
'při projednóvóní nóvrhu změny č. 2 nebyl řešen žódný rozpor postupem podle 5 136 odst.6 zókona č.
500/2004 Sb., spróvní řód, ve znění pozdějšĺch předpisťl (dóle jen ,,spróvní řád").

C) Rozhodlo
o nómitkách dotčených osob (5 52 odst. 2 stavebního zókono) uplatněných k veřejnému projednóní
nóvrhu změny č. 2 územního plónu Dobřejovic podle 5 772 odst. 5 spróvnĺho řódu, konanému dne 23.
zóří 2079, jak je uvedeno pod bodem 72 textové částÍA odüvodnění opotření obecné povahy č'
1/2019/ooP v přĺloze č. 7 tohoto usnesenĺ.

D) Vydává
změnu č.2 územního plónu Dobřejovic (zhotovitel PRtsVlcH, s.r.o., tčo 27707053, projektant tng. orch.
Akad. orch. Petr Foglor, autorizovaný architekt Čra ozooz1 postupem podte 5 777 a násl. spróvního
řódu a v souladu s 5 6 odst. 5 pĺsm. c) a $ a3 odst. 4 ve spojenís ś55 odst. 7 stavebního zókona, ve
formě opatření obecné povohy č. 1/2019/ooP uvedeného přĺloze č. 1 tohoto usnesenĺ.
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E) Ukládá stdrostovi obce
7. zajistit vyhotovení územnĺho plónu Dobřejovic zahrnujícího úplnéznění po vydánĺ změny č. 2 (dóle jen
,,Úplné znění") a toto vyhotovenĺ po nabytí účinnostizměny č. 2 opatřit zóznamem o účinnosti;
2. doručit změnu č.2, vydanou ve formě opotření obecné povahy č' 1/2019/ooP v souladu s 5 773 odst.
1 spróvního řódu, o Úptné znění veřejnou vyhlóškou podle 5 25 spróvního řódu a po dni doručenĺ

3.

změny č. 2 o Úptného zněnívyznačit účinnostzměny č. 2;

poskytnout Úptné znění po vydóní změny č. 2, opotřené zóznamem o účinnosti,stavebnĺmu úřadu,

úřadu územního plónovónĺa krajskému úřadu;

4. zveřejnit způsobem umožňujĺcímdólkový přístup změnu č. 2 a Úplné znění a místo, kde je možnédo
těchto dokumentací a do dokladové dokumentace změny č' 2 nahlížet,a oznómit toto jednotlivě
dotčeným orgónťlm neuvedeným

5. zohlednit

v

předchozím bodu;

fózi uplatňovónĺ změny č. 2 v rómci novozujícího stupně řešení změny č. 2 o navozujících
somostotných spróvních řízení dodrženĺpodmĺnek, zo nichž bylo vydáno souhlosné stonovisko
Krajského úřadu Středočeskéhokraje, čj. 170824/2076/KUSK ze dne 77. ledno 2017, k posouzení vlivů
ve

provóděnízměny č' 2 ÚP Dobřejovic na životnĺprostředĺ, tzv. ,,stanovisko SEA";
6. zpracovat registrační list změny č. 2 a podat nóvrh krojskému úřadu na vloženĺjehodat do evidence
úze m

ně pl ónovací čin nosti;

7. uložit změnu

č. 2, včetně dokladů o jejím pořizovónĺ, do archivu obce Dobřejovice.

Toto usneseníje i somostatnou přílohou č.2 tohoto zópisu.

Usnesení č,. 2ot9 | L4| 06:.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Veřejnopróvnĺ smlouvu o poskytnutĺ dotace ve výši 700 000 Kč se
spolkem Junior Dobřejovice z.s., kteró je přílohou č.3 tohoto zópisu a pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Usnesení ć,. 20t9 | t4|

o7

z

Zostupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku porc. č. 570 v k.ú. Dobřejovice o výměře 760m2 zo čósti
pozemků parc. č. st. 47/7 o výměře 3 m2, parc.č. 100/2 o výměře 20 m2 a parc.č. 100/3 o ýměře 70 m2 vše
v k'ú. Dobřejovice s ponem lng. Josefem Lőtem a poníMariíLótovou pověřuje starostu podpisem Směnné
smlouvy o dohody o zrušenívěcného břemene, kteró je přĺlohou č.4 tohoto zópisu'

Usnesení č,. 2ot9 l M ĺ 08:
Zo stu pite I stvo schv

-

a I uj

e

podóní žódosti o bezúplatný převod čóstĺpozemků parc. č. 753/4,467/3,461/2 o 461/8 vše v k.(l.
Dobřejovice dle ust. 97 odst. 2 zókona č. 503/2012 Sb. a jejich bezúplatnénabytí do vlastnictví obce
Dobřejovice (komunikace lJ Porku)
podóní žódosti o bezúplatný převod čósti pozemku parc. č. 18/1 a pozemku parc.č. 556 vše v k'ú.
Dobřejovice dle ust. 97 odst. 2 zókona č. 503/2072 Sb. o jejich bezúplatnénabytí do vlostnictví obce
Dobřejovice (komunikoce Kaštonovó, U Zimku a účelovó komunikace 87 úk)
podónĺ žódosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 7/1 v k.(l. Dobřejovice dle ust. 57 odst. 7
zókona č. 503/2012 Sb. a jeho bezúplotnénabytĺ do vlostnictvĺ obce Dobřejovice
podóní žđdostio bezúplatný převod pozemkŮ parc. č.727,497/9, a 472/5,6/4 a čósti pozemků
153/4, 461/3 vše v k'ťl. Dobřejovice dle ust. 97 odst. 7 zókona č. 503/2012 Sb' a jejich bezúplatné
nobytí do vlostnictvĺ obce Dobřejovice.
Uklódó storostovi zpracovot příslušnéžódosti včetně všech požadovaných dokladů a zaslatje Stótnímu
pozemkovému úřadu.

-

-

Usnesení č,. 2oL9 l Ĺal o9z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice :
schvąluje Pasport mĺstnĺch komunikací

o
o

o

v katastrólním územíDobřejovice, zpracovaný firmou HPN
projekt s.r.o.,
schvoluje text Žódosti o zařazení pozemních komunikací na územíobce Dobřejovice včetně přítoh se
seznamy komunikocí k zařazení do kategorií místníchkomunikacĺ lll. o lV. Třĺdy dle přílohy č.5
tohoto zópisu,
uklódó storostovi podat výše uvedenou žódost obecnímu úřadu Dobřejovice'
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Usnesení č,. 2o!9 l L4| Lo2
,,Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlosĺ se zořazením obce Dobřejovice do přĺpravy, tvorby a reolizace
Strategie komunitně vedeného místnĺhorozvoje unS Říčonsko pro obdobĺ 2021-2027, tj. se zařazením obce
do územnípůsobnostiMAs Řĺčanskoo.p.s. no období2027-2027.'
Usnesení ć'. 2oL9 l r4l

I:

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje úprovu rozloženĺ investovaných finončnĺch prostředkťl obce
Dobřejovice a pověřuje storostu k zajištěnĺveškerýchkroků směřující k realizacitéto úprovy.
Usnesen í č,. 2oL9 l t4 l 12z

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtové opatřenĺ č. 73/2079, které je přílohou č.6 tohoto
zópisu o uklódó starostovi zveřejnit toto rozpočtovéopatření na úřední desce.
V. zÁVĚR

Zasedánízastupitelstva obce ukončil starosta vt9:32 a poděkoval přítomným za účastna zastupitelstvech
Starosta Průhonic Bohumil Řehák přítomné pozdravĺl a popřál všem hezké svátky.
PříIohy zápisu:

1) Prezenčnílistina
2) Usnesení č' 2079/1'4/05
3) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 100 000 Kč se spolkem Junior Dobřejovice
4) Směnná smlouva a dohoda o zrušenívěcnéhobřemene (Lát, Látová)
5) Žádost o zařazení pozemních komunĺkacína územíobce Dobřejovice včetně příloh
6) Rozpočtové opatření č.. L3/2oI9

Zápis byl vyhotoven dne 17.12.ŻoI9

Zapisovate!:

lng' Jan Chvátal

ověřovatelé: LadislavBezouška

lng. Lĺbor Stárek

Starosta:

dne 17.12.20L9

u

dne 17.I2.20L9

Martĺn Sklenář

dne 17.L2.2OL9

Vyvěšeno dne 18.I2.2019

Sejmuto dne

-
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