oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návs, 26, 25t oLDobřejovice, tč: 0024oL4t
Zápis č.33
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 11. LL.2o2l od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni:

lng' Pavel Brotánek, Ladislav Bezouška, Mgr. Martin čmolík(odešet79:29 před
projednóvóním bodu í5), lng. Jan Chvátal, Martin Joza, Bc. Zbyněk Kudláček, Pavla
Mĺkušková, lng' Libor stárek, Martin Sklenář
občanéobce Dobřejovice: v počtu 0

Omluveni:

l.

złĺruerĺí zAsEDÁN

í zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovĺce (dále ,,zastupĺtelstvo") bylo zahájeno v ].8:O]. starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. L zákona
o obcích, informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce od 3.1'L'2021'. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je všech 9 členůzastupitelstva a zastupĺtelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, že je z veřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce. Zároveň upozornil přítomné, že průběh jednání je živě
přenášen prostřednictvím obecnífacebookové stránky, kdejsou záznamy také uchovávány.
lt. URčENízAPlsoVATELE A oVĚŘoVATELŮ

Starosta navrhl, že z důvodu dovolené tradičníhozapĺsovatele zápisu lng. Jana Chvátala pořídí zápis sám, k
návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č,. 2o2Ĺ l33 l otz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovatelem jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice starostu Mortina
Sklenóře.

Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Starosta navrhl určĺtověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce Dobřejovice Ladislava Bezoušku a
Martina Jozu. Bc. Zbyněk Kudláček navrhljako ověřovatele ing. Pavla Brotánka.
Starosta dal hlasovat nejprve o protinávrhu'
Návrh usnesení č'. 2o2L|33 | 02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovotelem zópisu z jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice ing'
Pavla Brotónka.
Výsledek hlasování: pro 3 (Čmolík,Kudláček, Brotánek) proti 0 zdržel se 6
Usnesení nebvlo schváleno.
Návrh usnesení č'. 2o2Lĺ33l o3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice
Ladislavo Bezoušku a Mortina Jozu.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 2 (Kudláček, Brotánek)
Usnesení bvlo schváleno.

lll. PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednóvónĺ bodu od 00:03:20 do 00:07:35 zveřejněného audiozóznamu)
starosta požádal přítomné o návrhy na doplněnízveřejněného návrhu programu.
Starosta navrhl zařadit jako samostatný bod:
- Stanovení nózvu ulic v lokolitě Nod Pražskou cestou a v lokalitě v Labeškóch
dále, do bodu Různé
- Aktuólnĺ informace o dokončeníoK Dobřejovice - Herink

ing' Libor Stárek navrh| vyřazení bodu č. 4' Koupě části pozemku parc. č. L42v k.ú. Dobřejovice.
Návrh usnesení č'. 2o2L l 33 ĺ o4z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺ s vyřazenĺm bodu č. 4' Koupě čősti pozemku parc. č. 742
Dobřejovice z uveřej

ně né ho p rog ra

v k.ú.

mu'

Výsledek hlasování: pro 2 (Stárek, Brotánek) proti6 zdrźel se 1 (Kudláček)
Usnesení nebv|o schváleno.
Dalšínávrhy již nebyly uplatněny.

Návrh usnesení č,. 2o2ll33l o52
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje ndsledujĺcí program jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
7. Kontrola usnesenĺ
2. obecně zóvaznó vyhlóško č.2/2027, o stanovenĺ obecního systému odpodového hospodóřství
3. obecně zóvoznó vyhlóška č' 3/2027, o poplotku zo odklódónĺkomunólního odpodu
4. Koupě čósti pozemku parc. č. 742 v k.ú. Dobřejovice
5. Kupní smlouva _ komunólní sekačko
6. Zóměr prodeje _ Rider Husqvarno PF 27 AWD
7. Výstovba protihlukového valu na pozemcích parc. č. 803 a 804 v k.ú. Dobřejovice
8. SoSB o zřĺzeníVB - Přeložko VN Košumberk _ Čtz oistribuce o.s.
9. SoSB - Přeložka rozvodné skříně rc - ČEZ Distribuce a.s.
10. Smlouva o dílo _ Rozšĺřeníchodnĺku v ulici Čestlickéa oprova dešťovékonalizace, Dobřejovice
71. Smlouvo o dĺlo - Havarijní oprova dosozovací nódrže ČoV
12. Žódost o poskytovóní finončníhopřĺspěvku no neinvestičnívýdoje pro Zš Průhonice
13. Ceny vodného o stočnéhono rok 2022
14' Rozpočtové opatření č.4/2021
75. Stonovení nózvu ulic v lokolitě Nod Prožskou cestou o v lokolitě v Lqbeškóch
16. Termĺny zosedóní zastupitelstvo na 1. pololetĺ 2022
17. Rťlzné
o lnformace o přípravě Rozpočtu obce na rok 2022
o lnÍormoce o jednóních vzniku DSo za účelemvýstavby Zš
o lnÍormace o plónovaných akcích do konce roku 2021o počótek roku 2022
o Aktuólnĺ informace o dokončeníoK Dobřejovice - Herink
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ 1 (Stárek) zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno'
lV. PRoJEDNÁĺrlí gooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvóní bodu od 00:07:35 do 00:77:39 zveřejněného audiozóznomu)
Usnesení č,. 2o2olt9ĺ09 _ Krizový a Povodňový plán - Trvá - obec obdržela informaci o
výsledku, kdy není mezi vybranými projekty a byla na šestém místě zařazena do zásobníku
náhradníků. Doporučenídotačníkanceláře je vyčkat do konce roku, kdy proběhne skutečné
rozdělení ĺnvestic na jednotlĺvé projekty a případně budou doplněni náhradníci.
Usnesení č,. 2o2u25lo7z - Pověření k projednání svazku obcí Dobřejovice, Modletice,
Herink - bude plněno průběžně - viz dnešníbod jednání
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Usnesení č,.2o2Lĺ28|to - záměr prodeje pozemků parc. č. I53/1o9, L53/LI0 a I53/LI1' ,
příprava smlouvy se závazkem Povodĺ Vltavy - Splněno částečně_ kvůlĺvyřešení žaloby na
pozemek v Mlýnském rybníku dojde k výrazné změně - tedy směně pozemků.
Usnesení ć.2o2tĺ3oĺ08- Smlouva služebnost Arcibiskupství pražské- Trvá - Smlouva byla
podepsána z našístrany a doručena druhé straně k podpisu a podání zápisu do KN.
Usnesení č,. Żo2L|3olt4 _ Projednání příspěvku na ZŠPrůhonice až po odpovědi obce _
Trvá - vyjádření zastupitelstva obce Průhonice bylo obci doručeno - viz dnešníbod jednání

Usnesení č,. Ż021ĺ32106 - Změna č. 3 územního plánu Dobřejovic - smlouva o dílo,
předloŽení obsahu změny č. 3 ÚP - Splněno částečně - Smlouva byla podepsána, předložení

obsahu změny proběhne na následujícím jednání zastupitelstva
Usnesení ć,.2o2Lĺ32/07 - Smlouva o dílo projektová dokumentace čp 245 RAFPRO s.r.o. Splněno - smlouva byla podepsána oběma smluvními stranami a založena'
Usnesení ć,.202lĺ32/08 - Smlouva o dílo řady a přípojky J.L.T' - Splněno - Smlouva byla
podepsána oběma smluvními stranamĺ. Přípravné práce již byly zahájeny.
Usnesení č'. 2o2Ll32lo9 - Smlouva o dílo - Zajištění zimní údržbyMK3 a.s.- Splněno Smlouva byla podepsána oběma smluvnímĺstranamia je založena.
Usnesení č,.202lĺ32/10 - Darovací smlouva Staročeská pekárna a.s. - Splněno - Smlouva
byla podepsána oběma smluvními stranamĺ a je založena.
Usnesení č'. 2o2tl32|tl - Plán fĺnancováníobnovy vodovodů a kanalizací na roky 20222031, Kalkulace pachtovného nebo nájemného na rok 2o2Ż - Splněno - oba dokumenty
byly zaslány provozovateli
Usnesení ć,.2o2Ll32|t2 - Rozpočtovéopatření č.3/2021 - Splněno _ bylo vyvěšeno
Usnesení ć,.202Ĺĺ32/13 - Dohoda o ukončenísmlouvy o zajištěnísečenífotbalového hřiště
- Splněno _ Dohoda byla podepsána oběma smluvními stranami a je založena

Bod 2) obecně závazná vyhláška č.2ĺ202Í-,o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
(projednóvóní bodu od 00:77:39 do 00:73:20 zveřejněného audiozóznamu)
Návrh nové obecně závazné vyhlášky reaguje na novou legislativu. Zároveň v níbyly aktualĺzovány veškeré
údaje o druzích vybíraného odpadu, umístění apod.. Byla vytvořena na základě vzoru Mĺnisterstva vnĺtra a
byla zkontrolována právním zástupcem obce.
Návrh usnesen í č,. 2o2Ĺ| 33 | o6:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice vydóvó obecně zóvoznou vyhlóšku č. 2/2027, o stanovení obecního systému
odpodového hospodóřství, kteró je přílohou č.2 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 3) obecně závazná vyhláška č,.3ĺ2o2L,o poplatku za odkládání komunálního odpadu
(projednóvóní bodu od 00:73:20 do 00:25:05 zveřejněného audiozóznomu)
Místostarosta informoval, že vzhledem k novelizaci odpadové legislativy koncem loňského roku je nutné
přĺjmout novou obecně závaznou vyhlášku, která bude nově upravovat vybírání poplatků za komunální
odpad od občanů.Dosud v našíobcĺ používaný,,poplatek za komunální odpad" byl bez náhrady zrušen a i
přestože je obec s tímto systémem spokojena a má dobré výsledky v třídění, nelze jej nadále vybírat. Z nově
dostupných možností je původnímu systému nejbližší,,poplatek za odkládání komunálního odpadu".
Základem poplatku je kapacita soustředbvacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za kalendářní
měsíc v litrech připadající na poplatníka (tedy objem sběrné nádoby x počet svozů v měsícĺ,resp. v roce)'
V průběhu roku jsme přes právní kancelář s ministerstvy vnitra a financí řešili, že původní návrh, aby
poplatek byl placen zpětně (tedy v lednu následujícího roku)je z hlediska obce z mnoha důvodůnevhodný,
nakonec se podařilo projednat, že platba bude moci být na začátku daného roku při převzetí známky na
popelnĺci. Sazba poplatku byla stanovena na 0,45 Kč/l/měsíctak, aby částka, kterou obec doplácí na provoz
obecního systému nakládání s odpady (cca 400 tisíc korun ročně) zůstala ve srovnání s letošním rokem
nezměněna. Nově není možnédělat různéceny pro různévelĺkosti nádob a frekvence svozů (dříve byly
většínádoby zvýhodněny, 1-4 denní a měsíčnísvozy naopak o něco poměrově dražší).Z úpravy dle nové
platné legislativy vyplývá, že u něktených poplatků dojde ke zlevnění pro občany (např. 120 litrů měsíčněo

24% méně, 120 lĺtrůjedenkrát za 74 dní o L2% méně), nejčastějšípoplatek za I2o litrovou popelnici
vyváženou týdně bude navýšen o L2%o, tedy o 308 Kč. U větších nádob dojde k navýšení(Ż4o l L4 denní o
28%, z4o litrů týdenní o 48%), nejcitelnější navýšeníje u kontejneru 1100 l (týdenní navýšenío 72%o, u L4
dennío 40%). Systém u plastových a popelnĺc na bĺoodpad zůstane stejný.

Dodavatel sluŽeb svozu odpadů, společnost FCC předložila obci dodatek navýšenícen služeb svozu

komunálního odpadu V roce 2022 o 9,7% (inflace na dopravě a poplatky za uloŽení odpadu na skládku nebo
navýšení ceny ZEVO). Ceny za svoz tříděného odpadu zůstávají stejné jako letos.
l po navržených změnách bude obec na systém nakládánís odpady doplácet ročně okolo 4OO tisíc korun.
ĺng' Brotánek upozornĺl na čl. 4 bod 2b., kteni nedává smysl a měl by být vyškrtnut, což místostarosta
potvrdil a zněnívyhlášky upraví'
Návrh usnesení č,. 2o21'l 33 l 07 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice vydóvú obecně zóvqznou vyhlóšku č. 3/2027, o poplatku za odktódóní
komunólního odpodu, kteró je přílohou č.3 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod a) Koupě části pozemku parc. č,. t42 v k.ú. Dobřejovice
(projednóvónĺ bodu od 00:25:05 do 00:35:05 zveřejněného audiozóznamu)

Starosta informoval o záměru obce odkoupit od Arcibiskupství pražskéhočást pozemku parc. č.I42 v k. ú'
Dobřejovice (jedná se o pozemek vedle předního fotbalového hřiště). Po mnohaměsíčníchjednáních byla
dohodnuta cena 65 Kč./m2 což přĺvýměře pozemku 906 m2 znamená souhrnnou cenu 58 89o,- Kč.
V diskuzi vystoupĺl ing. Libor Stárek, který prezentoval názor, že tento pozemek nemá pro obec žádný
význam a vjeho některých částech na něj ani nebude mít obec přístup bez souhlasu majitelů sousedních
pozemků. Zároveň se vyjádři|, že o tento pozemek měl dlouhodobě zájem a v případě, že by jej koupĺl, tak
by se o něj řádně staral a obcí by nevznĺkly dalšínáklady na údržbu.
Starosta reagoval, že se jedná o klíčovýpozemek vedle fotbalového hřiště sloužícímimo jiné i k odvodnění
hřiště, a že cílem obce je získávat klíčovépozemky V centru pro dalšírozvoj.
Návrh usnesení č,. 2o2L | 33 | o8z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Kupní smlouvu na čóst pozemku porc.č. u2 (dle GP nově parc.č.
142/1) v k.ú. Dobřejovice o výměře 906 m2, za cenu 58 890,- Kč s Arcibiskupstvím pražským a pověřuje
storostu podpisem Kupní smlouvy, kteró je přílohou č.4 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 1 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 5) Kupní smlouva - komunální sekačka
(projednóvónĺ bodu od 00:35:05 do 00:48:42 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta obce informoval o záměru pořídit novou profesĺonální komunální sekačku s možnostísběru trávy a
listí. Důvodem pro pořízenítakového stroje je především zvýšenĺefektĺvity při údrŽbě obce, travnatých
cyklo a pěšíchstezek a zároveň zajištění podzĺmního sběru lĺstí'Počításe is jejím částečnýmvyužĺtímpro
potřeby sběru posečenétrávy z plochy fotbalových hřišť(pouze v období zvýšenéhopřírůstkutrávy).
Starosta informoval, Že v rámci výběru komunální sekačky oslovĺl celkem 5 dodavatelů komunální techniky
(John Deere, Ma.Tra, GriIlo, lseki, Giannĺ Ferrarĺ), přĺčemŽ se nabídnutéceny pohybovaly v rozmezí od
735 500 do 1055 000,- Kč bez DPH. Bylo provedeno vyzkoušení u třech konkrétních sekaček přímo v obci
(Grĺllo, Ma.Tra a Gianni Ferrari).
Společnost Profigrass nabídla obci prodej sekačky typ Gianni Ferrari Turbo 2 sŽacím ústrojím(150 cm),
která byla pouŽívána na výstavách a předváděcích akcích (aktuální stav 40 Mth) po provedeném prvním
servisu za cenu 745.000 Kč bez DPH, což znamená slevu téměř 173 tis. Kč z původní ceny 9I7J85 Kč bez
DPH. Zároveň byla dohodnuta i prodloužená záručnídoba na 27 měsíců.Dalšívýhodou je dostupnost
servisního centra, které se nachází v Praze - Hostivaři. Sekačku je možnénásledně doplnit celou řadou
příslušenstvíodcepáku, kabĺny, rotačníhokartáče, radlĺce 175 cm, přes sypač, až po čistícísadu na chodníky
a ulĺce. Zároveň byla dohodnuta bezplatná zápůjčka sekačky od 8.71'.2021 do 22'12.Żo2I'
Na základě testu a nabídnutéceny navrhuje starosta zakoupit komunální předváděcísekačku Gianni Ferrari
Turbo 2 s žacímústrojímza cenu 745.000 Kč bez DPH (901.450 Kč vč. DPH).

Návrh usnesení č,. 2o2t l33 | 09|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje pořízenĺ komunólní sekačky Gianni Ferrari Turbo
ústrojím 750 cm zq cenu 745.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 9 protĺ 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
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Bod 6) Zámér prodeje - Rider Husqvarna PF 21 AWD
(projednóvónĺ bodu od 00:48:42 do 00:52:23 zveřejněného oudiozóznamu)
V souvislosti s nákupem nové profesĺonální sekačky je vhodné vyřešĺt prodej jednoho ze stáVajících riderů,
které obec doposud využívalak údržbězeleně v obci, a to konkrétně starší rider Husqvarna PF 2]. AWD.
Starosta navrhl vyřešit prodej rideru formou soutěže, kdy bude uveřejněn na inzertních serverech inzerát
s popisem soutěže (obálková metoda - nejvyššínabídce), přičemž bude stanovena mĺnimálnícena 39.990
Kč vč. DPH, která vychází z posudku autorizovaného prodejce Husqvarna.
Starosta nabídl účastčlenůmzastupitelstva do komise pro otevírání a hodnocení nabídek. o účastprojevil
zájem zastupitel Mgr. Martin Čmolík.
Návrh usnesení ć'. 2o2L|33| Ĺo:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice souhlasĺ s prodejem rideru Husqvorna PF 27 AWD formou soutěže a prodeje
nejvyššĺnabĺdce při stanovení minimólnĺ prodejní ceny 39.990 Kč vč. DPH a
- pověřuje storostu k zajištěnía zveřejnění soutěže na inzertních serverech
- určuje komisi pro otevírónĺ a hodnocenĺ nabídek ve složenĺstorosta, mĺstostarosta o Mgr. Martin

-

Čmolík,
a pověřuje storostu k podpisu Kupní smlouvy s vĺtězem soutěže

Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 7) Výstavba protihlukového valu na pozemcích parc. č. 803 a 804 v k.ú. Dobřejovice
(projednóvónĺ bodu od 00:52:23 do 00:56:55 zveřejněného oudiozóznomu)
Starosta ĺnformoval o postupu prací na posledních dvou částech valu a proběhlých jednáních. V současné
době fĺnalĺzujízástupcivšech stran finálníznění Smlouvy o realizaci protihlukového valu na pozemcích 803 a
804, a následných smluv, tak aby byla zajištěna dostavba této poslední částĺprotĺhlukovéhovalu a byly
smluvně dořešeny vlastnické vztahy v průběhu a po skončenírealizace výstavby s cílem maximální
eliminace případných rizĺk.
Problematika výstavby této částĺvalu je především V tom, že se jedná o pozemek, na kterém je již umístěna
deponie spol. optreal, pozemek je v soukromém majetku, a stavebník již na tento pozemek umístíjenvelmi
omezené množství nového materiálu. Zároveň je bezpodmínečně nutné provést přemístění části stávající
deponie mĺmo ochranné pásmo stávajícího vodovodního řadu na kterém v tuto chvíli ležía tím posunutí
celého valu o cca 3m od silnice ll/10L směrem k obci a tím nutnosti oddělĺt 4m široký pás ze sousedního
soukromého pozemku pro potřeby veřejné cesty a zŕízenímvěcného břemene s přístupem k navazujícím
pozemkům.
Vzhledem k přípravě rozpočtu na rok 2021' a nutnosti dořešit budoucístavbu valu navrhl starosta následující
usnesení.

Návrh usnesení č'. 2o2L | 33 | tí-z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice uklódó storostovi no nósledujícím řódném jednóní zostupitelstva předložit
ke schvólení kompletní smluvnĺ dokumentoci, kteró povede k reolizoci protihlukového valu no pozemcích
parc. č' 803 o 804 v k' ťl. Dobřejovice.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

- Přeložka VN Košumberk - čez oistribuce a.s.
(projednóvóní bodu od 00:56:55 do 00:58:25 zveřejněného audiozőznomu)
Starosta informoval o doručenéSoSB o zřízeni věcného břemene na přeložku kVN v ulici Košumberk, kterou
je nezbytné provést v rámci realizace projektu ,,Nový chodník a zastávky v ulici Košumberk" Cena za zřízení
VB je stanovena částkou 2.000 Kč
Bod 8) SoSB o zŕízeníVB

Návrh usnesení č,. 2o2Í-ĺ33 | t2z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje ,,Smlouvu o smlouvě budoucĺ o zřízenívěcného břemene o dohodu
o umístění stavby č. IZ-726002730/VB/01 Dobřejovice Košumberk přeložka kVN" se spotečnostíČEZ
Distribuce o.s., kteró je přílohou č.5 tohoto zópisu a pověřuje starostu k jejĺmu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

- Přeložka rozvodné skříně R3 - čEz Distribuce a.s.
(projednővđnĺbodu od 00:58:25 do 07:00:53 zveřejněného audiozúznamu)
Bod 9) SoSB

obec podala na Čtz Distribuci žádost o přeložení rozvodné skříně R3, umístěné na objektu č.p. Ż45 v místě,
kde je plánována přístavba hospody. Nové místo bude za rohem budovy. Bez přeložky není možné
přístavbu uskutečnit. Plánovaná cena přeloŽky je 130 000 Kč bez DPH, z toho 46 800 Kč za projektové práce
a inženýring. Jedná se tedy o Vynucenou investici umožňujícírealizacĺ projektu rekonstrukce budovy
č.p.245.
Návrh usnesení č'. 2o2Ll33| L3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje ,,Smlouvu o smlouvě budoucí o realizoci přeložky distribučního
zařízeníurčenéhok dodóvce elektrické energie číslo2_574_72_8720083095" se společností Črz Distribuce
a.s., kteró je přílohou č.6 tohoto zópisu a pověřuje starostu k jejĺmu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 10) Smlouva o dílo - Rozšířeníchodníku v ulici čestlickéa oprava deštbvé kanalizace, Dobřejovice
(projednóvónĺ bodu od 07:00:53 do 07:07:77 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta informoval o výsledku vyhodnocenízľŘ (zjednodušeného podlĺmitního řízení) na akci ,,Rozšíření
chodníku v ulici Čestlickéa oprava dešťovékanalizace, Dobřejovice".Zadávací podmínky a nejnižší
nabídnutou cenu na realizaci této akce předložila společnost TES spol. s.r.o. a to ve výši 4.969'637,54 Kč bez
DPH' Dalšídvě společnostĺ,které splnily podmínky nabídly ceny WALCO CZ spol. s.r.o 5.822.OO0 Kč bez DPH
a PK BoHEMlA a.s. 6.779.145,98 Kč bez DPH. Zároveň nebyly z důvodůnesplnění zadávacích podmínek
hodnoceny společnosti Hes stavební s.r.o., jejížnabídka neobsahovala stavebníobjekt nasvětleného
přechodu se signalĺzací, dále společnostĺlPPos BoHEMĺA s.r.o. a J.L.T. - stavebníspolečnosts'r.o., které
nepodaly nabídku předepsaným způsobem.
Z výše uvedeného důvodu a na základě doporučení výběrové komĺse navrhuje starosta uzavřít Smlouvu o
dílo se společnostíTES spol. s.r.o.
Místostarosta doplnil ĺnformace o dotacích na tuto akci - dotace z SFD| ve výši cca 3,5 milionu již byla
schválena a na začátku roku2022 budou na fond poslány podklady pro smlouvu' Po podepsánísmlouvy
s dodavatelem bude zaslána žádost na Fond obnovy venkova Středočeského kraje ve výši 1,239 milionu
korun.
Akce je plánována od začátku března do konce č,ervna 2022.
Návrh usnesení č,. 2o2Ĺl 33 ĺ La:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dĺlo se společnostíTES spol. s.r.o., no okci ,,Rozšíření
chodnĺku v uticiČesttickéo oprava dešťovékanalizoce, Dobřejovice", kteró byla předmětem zadóníZPŘ, a
kteró je přĺlohou č'7 tohoto zópisu, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schvá leno.

Bod 11} Smlouva o dílo - Havarijní oprava dosazovací nádrže čov
(projednóvóní bodu od 07:07:77 do 07:75:34 zveřejněného oudiozóznamu)
V září 2021' bylo provozovatelem vizuální kontrolou zjištěno značnépoškození vnořené dosazovací nádrže
linky 2 Čov oonřejovice, v jehož důsledku docházelo k pronikání vzduchu z prostoru aktivace do prostoru
dosazovací nádrŽe, což negativně ovlivňovalo separačnífunkci dosazovací nádrže jako takové.
Zjištěný havarĺjní stav je patrně důsledkem nevhodně užitékombĺnace materiálů, ze kteąŕch je vnořená

nádrž zhotovena (hlĺníkovéplechy, nerezové šrouby). Dosazovací nádrž je sestavena z desítek kusů
hliníkového plechu, kde na jejich spojích vznikly značnéspáry. Důsledkem je zmíněnépronikánívzduchu a
ovlivnění separačnífunkce dosazovací nádrže. S ohledem na stav poškození se jako reálné jeví rizĺko

možného zborcení celé konstrukce dosazovací nádrže. Z podrobné prohlídky je zřejmé, že k degradaci a
úbytku materiálu dochází i v plochách použitéhohliníkového plechu.
Provozovatel po zhodnocení aktuálního stavu provedl zatěsnění spár mezi jednotlĺvými segmenty
dosazovací nádrže tmelem a překrytí spár provizorním lemem, což zajistilo částečnéomezení průnĺku
vzduchu z aktivačnínádrže a umoŽnilo linku dočasně využívatbez vlivu na kvalitu odtoku.
Z konzultace s oslovenýmĺ servisními organĺzacemi s ohledem na stav poškození však vyplývá jako jediné
realizovatelné řešení vedoucí k odstranění havarĺjníhostavu, zhotovení nové vnořené nerezové dosazovací
nádrže pro lĺnku 2. o tomto stavu informoval provozovatel dopisem a vyzval k urychlenému odstranění
havárie.

Firma, která rozšířeníČov V roce 2016 pro sdružení developerů prováděla (oMS Walter) již neexĺstuje,
navíc již uplynula 60-ti měsíčnízáručnídoba.
Vzhledem k tomu, že se jedná o havarijní stav, kteni vyžaduje co nejrychlejší řešení, není možnéčekat na

výsledky směrnicí o veřejných zakázkách požadovaného výběrového řízení (VZMR)' Auditory byla
posouzena a odsouhlasena možnost použítv preambuli směrnĺce uvedená možnost, kdy v jednotlivých,
odůvodněných, případech (zejména havárie a jiné bezprostředně neodkladné zadání zakázky) může
zastupitelstvo obce závaznost Směrnice prolomĺt formou usnesenívztaženého ke konkrétníveřejné zakázce
postupem dle zákona o obcích.
Provozovate| oslovil s žádostío výrobu a montáž nádrže (tentokráte ne z hliníkovéslitiny, ale z nerezu)
jednu firmu, vedení obce zajistĺlo reference na druhou. Jedná se o velmi specifický výrobek, takže počet
firem, které jsou schopni jej dodat. obě sĺ vyŽádaly technĺckou dokumentaci a zaslali cenovou nabídku.
Společnost LERlsoN s r'o. dodala nabídku na 1 180 000 Kč bez DPH, Dodací lhůta 8-L0 týdnů od objednání,

doba montáže 3 týdny, záručnídoba 24 měsíců.Společnost Metal-Management spol. s.r.o. poslala

nabídkovou cenu 1 090 000 Kč bez DPH s tím, že stávajícímateriál (hliník) zlĺkviduje (prodá) sama obec což
můžepři ceně hliníku znamenat příjem obce v řádu desítek tisíc korun' Provozovatel a vedení obce i na
základě kladných referencídoporučuje uzavřít smlouvu se společností Metal-Management spol. s.r.o.
Samotná výroba se pohybuje v řádu 3 měsícůa realizace je plánována na únor 2022' Do doby realizace je
připravena spol. 1.SčV provozovat čov ĺ s možnostíaktivace Havarijního plánu.
Návrh usnesení č,. 2o2L p3 | r5z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dĺlo na Havorijnĺ oprovu dosazovací nódrže Čov se
společnostĺMetal-Monagement spol s.r.o. ve výši 7 090 000 Kč bez DPH, kteró je přílohou č. 8 tohoto zópisu.
Zastupitelstvo postupuje v tomto přĺpadě no zóklodě výzvy provozovotele k urychlenému odstronění
havarijní situoce o dle preombule Směrnice o zadóvőní zokózek mqlého rozsohu obce Dobřejovice se
rozhodlo v tomto přĺpadě zóvaznost Směrnice s ohledem no nutnost odstranit havarijnĺ stav bezodklodně
prolomit.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 12) Žádost o poskytování finančníhopříspěvku na neinvestiční výdaje pro Zš Průhonice
(projednóvóní bodu od 07:15:34 do 07:27:27 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta informoval, že byla obcĺdoručenaodpověd'na žádost o zřízení společnéhoškolskéhoobvodu do ZŠ
Průhonice' l přes negatĺvnístanovisko ke stanovení společného školského obvodu ze strany zastupitelstva
obce Průhonice je třeba zmínĺt,že dle sdělení starosty obce Průhonice bude zš průhonice přednostně
přijímat uchazeče z obcí Dobřejovice, Modletice, Herink, Popovičky a Nupaky až do maximální kapacity a
zároveň budou pro následující rok stanovena stejná přijímacíkritéria do prvních tříd ZŠ.To znamená, že
přednostně budou přijímáni sourozencĺ z výše uvedených obcía následně do plné kapacity ostatní uchazeči.
Vzhledem ktomu, že navržený příspěvek 3.500 Kč za žáka je příspěvkem za dětĺjĺžnavštěvujícítuto ZŠa
příslibu starosty o přednostním přijímání sourozenců navrhuje starosta uzavření ,,Smlouvy o poskytování
fĺnančníhopříspěvku na neinvestiční výdaje". V letošnímroce se jedná o 57 dětí' V dĺskusĺvystoupil ing.
Libor Stárek s dotazem , co obec obdržela za souhlasné stanovĺsko (bývalého vedení) k uzavření sĺlnice mezi
Průhonickým parkem a oborou. Starosta informoval, že i tento požadavek byl zohledněn V argumentech pro
uzavření společného školského obvodu, ale dle sdělení vedení obce Průhonice není tento argument
převažující'
Návrh usnesení č,. 2o2Ĺ l33 | L62
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje ,,Smlouvu o poskytovónĺ finančnĺhopříspěvku na neinvestiční

výdaje" ve výši 3.5OO Kč na žóka navštěvujícíhozš průhonice s trvalým pobytem v obci Dobřejovice s obcí
Průhonice, kteró je přílohou č.9 tohoto zópisu o pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 1 (Stárek)
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 13) Ceny vodného a stočného na rok 2022
(projednóvdnĺ bodu od 07:27:27 do 01-:26:05 zveřejněného audiozóznamu)
Provozovatel vodovodu, kanalizace a Čov v obcĺ předložil v souladu se Smlouvou o komplexním provozování
vodohospodářského infrastrukturního majetku obce Dobřejovĺce návrh kalkulace vodného a stočnéhopro
obec Dobřejovice na rok2022 včetně komentáře. Hlavním vlivem je cena za pachtovné placené obcĺ. Tam
dojde vzhledem k usnesení přĺjatém na minulém Zo k navýšenípachtovného za vodohospodářský majetek
v důsledku změn legislativy u stočnéhoz787 000 na 1 186 800 Kč bez DPH ročně. U vodného zůstane
pachtovné na letošní úrovni 495 500 Kč bez DPH ročně. Dalšímivlivy, které ovlivňují cenu pro spotřebĺtele je
především nárůst plateb za vodu převzatou a také nárůst jednotlivých položek v důsledku inflace. Cena
vodného pro koncové zákazníky se zvýšío 5%o a u stočnéhoo L6,5%o'
Návrh usnesení č'. 2o2í-ĺ33 l L7 z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí s předloženým nővrhem cen vodného a stočnéhopro obec
Dobřejovice na rok 2022 ve výši pro vodné 35,41 Kč/m3 bez DPH (38,95 Kč/m3 s DPH) a pro stočné48,02
Kč/m3 bez DPH (52,83 Kč/m3 s DPH) o uklódó mĺstostarostovi do 30.77.2021 doručit provozovoteli
souhlasné stanovisko obce k tomuto nóvrhu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 1 (Čmolík)zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 14) Rozpočtovéopatření č'.4l2o2l
(projednóvónĺ bodu od 07:26:05 do 07:27:40 zveřejněného audiozóznamu)
Rozpočtovéopatření navyšuje výdaje v paragrafu 3745 Péčeo vzhled obcí a veřejnou zeleň o 375 000 Kč
(cena za novou sekačku minus zůstatek v rozpočtu po zaplacení známých výdajů zbývá ještě 575 000 Kč).
Výdaje vparagrafu 22L9ost. záleŽitostĺ pozemních komunikacíbyl sníženo 375 000 Kč. Bilance Ro je tedy
neutrální. Předpoklad podle aktuálního čerpáníje, že rozpočet V roce 2021 skončív přebytku, odhadem cca
2 mĺlĺony.
Návrh usnesení ć'. 2o2í-l 33 l L8|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopotření č. 4/2021, které je přílohou č.10 tohoto
zópisu.

Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

v 19:29 se omluvil z pokračujícíhojednání Mgr. Martĺn Čmolík,zastupitelstvo je i nadále usnášeníschopnéa
pokračuje v jednání.
Bod l5)Stanovení názvu uIic v lokalitě Nad Pražskou cestou a v lokalitě v Labeškách
(projednóvónĺ bodu od 01:27:40 do 07:36:75 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta ĺnformoval, že v souvislosti s dokončenou a zkolaudovanou místníkomunikací na pozemku parc. č.
729lI a kolaudací prvního z rodinných domů v lokalitě Nad Pražskou cestou Etapa ll je nutné pojmenovat
předmětnou komunikaci, aby bylo možnépřidělit číslapopisná nově postaveným nemovitostem. Starosta
před jednáním zastupitelstva požádal zastupĺtele o návrhy názvu této nové ulice. Z předložených návrhů
nakonec zastupitelstvo vybralo název ulice U Sadu.
Dalšímlokalitou, kde doposud nemá obec Dobřejovice stanoven název ulic je lokalita V Labeškách (u
stávajícízástavby osnice). V tomto případě starosta navrhl pojmenovat ulice stejnými názvy, jako jsou
nazvány na sousedním katastru a to z důvodu, že se jedná o ulĺce, které do katastru našíobce zasahují vŽdy
z menšíčásti.Jedná se tedy o názvy ulic Liliová na částĺpozemku parc. č. 649, dále ulĺce olivová na částech
pozemků parc. č. 649,650 a 667, nakonec ulĺce lbišková na části pozemku parc. č. 667, jakje vyznačeno
v příloze.
Návrh usnesení č'. 2o2L |3t l t9:
Zostu

p

ite l stv o obce D obřej ovice

:

'
-

stanovuje nózev ulice (mĺstnĺkomunikace) no pozemku parc. č. 729/1
Sodu".

v

k. ú. Dobřejovice o to ,,I)

stanovuje nózev ulice (mĺstnĺkomunikace) na čósti pozemku parc. č. 649

v

k. ú. Dobřejovice a to

,,Liliovó"'

stanovuje nózev ulice (mĺstníkomunikace) na čósti pozemkŮ parc. č. 649, 650 o 667 v k. ú.
Dobřejovice a to ,,olivovó"'
stonovuje nózev ulice (mĺstníkomunikoce) na čósti pozemku porc. č. 667 v k' ú. Dobřejovice o to

,,lbiškovó".
uklúdó storostovi předat tuto informaci MěÚ Říčanyk evidenci do systému RU|AN'
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ 0 zdrŽel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

-

Bod 16)Termíny zasedání zastupitelstva na 1. pololetí 2022
(projednóvóní bodu od 07:36:75 do 07:38:05 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta navrhl pokračovat v zavedené praxi kdy zasedání zastupitelstva obce probíhajívždy druhý čtvrtek v

měsíci. Dva termíny byly posunuty z důvodů jarních prázdnĺn. Navržené termíny v prvním pololetí jsou
navrženy na ].3. ledna, L7. února,17 'března, L4. dubna, 12. května a 9. června.
Návrh usnesení č,. 2o2Í.| 33 | 20:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice stanovuje termĺny řódných zosedónĺ zastupitelstvo obce Dobřejovice no
1-. pololetĺ2022 no 13. 1., 77. 2., 17. 3., 14.4., 72. 5. a 9' 6.2022.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 17) Různé
(projednóvóní bodu od 07:38:05 do 0L:58:28 zveřejněného audiozóznamu)

o

o

o

lnformace o přípravě Rozpočtu obce na rok2o22
Starosta informoval o přípravě rozpočtu, kdy v tuto chvílĺjižobec má k dispozici většinu informací
pro jeho sestavení a návrh Rozpočtu na rok Żo2Żbude projednán se členy Finančníhovýboru a
v souladu se zákonem bude ĺ uveřejněn. Zastupĺtelstvo obce obdržínávrh rozpočtu na rok2022 na
následujícím řádném jednání zastupitelstva ke schválení'
lnformace o jednáních vzniku DSo za účelemv'ýstavby Zš
Starosta ĺnformoval o své účastina veřejném jednání s občany v obci čestlice, kde byl dodatečně
zařazen bod týkajícísepřípadnéspolupráce obce Dobřejovice a obce Čestlice na zřízení
Dobrovolného svazku obcí (DSo) za účelemvýstavby základní školy a společnéhozajištěníplnění
povinné školnídocházky.
Z reakcízúčastněných občanůobce Čest|ĺce(v počtu cca 30lidí) bylo zřejmé, že občanéobce
Čestlice jsou tomuto záměru nakloněni. Starosta doplnĺl, Že finální rozhodnutí o záměru zřízení
tohoto DSo je na programu následujícího jednání zastupĺtelstva obce Čestlĺce,které se uskuteční ve
středu 24.LI.2o2t.
o této skutečnosti informoval starosta i starosty obcí Modletice a Herink.
Starosta doplnil, že na příštímjednání zastupĺtelstva našíobce bude nutné schválit finální
rozhodnutí kde a případně s kým bude obec Dobřejovice uzavírat DSo za účelemvýstavby školy a
zajištěnípovinné školnídocházky.
lnformace o pIánovaných akcích do konce roku 2021a počátek roku2o22
Předsedkyně kulturní komise informovala o akcích připravovaných obcí do konce roku 202].
počátku roku 2021. Jedná se o následujícítermínya akce:

a

28.1'L.2o2L- Rozsvícenívánočníhostromu (od 15,00 před oÚ)
o4.12.2o2l - Čerti ve skále (čas bude upřesněn) - manželéKrejčí
7I.12.2021' - Vánoční setkání seniorů (od 12,30 Modletický zámek) - bude potvrzeno dle aktuální
COVID situace.
2L.I2. _ 23'L2.2o21 - Prodej Vánočních kaprů (před fotbalovým hřištěm) _ spolek Vodník

Dobřejovice
Betlémské světlo

- spolek

Duha Dobřejovĺce - v případě zájmu zajistí i dodání do domu

-

Masopust - manželéDvořáčkovi
Vítání
občánků - (od 14,30 hod Spolkový dům Dobřejovĺce
pro
senĺory - (odjezd 7,30 od oÚ oobřejovice)
- Výlet
28'5.zo22 - Dětský den v Dobřejovicích na téma,,DEN ŘEMESEL" (fotbaĺovéhřiště)
26.2.2022
20.3.2022
2L.4.202Ż

Starosta ĺnformoval, že rozhodnutío konáníVánočníhosetkání seniorů sdělí do 29'LL.Ł}ŻL.
V současné situaci skýtá konání hromadné akce pro seniory určitézdravotní rĺziko a to ĺ v případě,
že obec Dobřejovice splníveškerá vládní nařízení. Starosta proto navrhl v případě, že se z důvodu
špatné epidemiologické sĺtuace bude muset zrušit ĺ letošníplánované vánočnísetkáníseniorů, aby
byla seniorům nad 70 let navýšena částka příspěvku ze stávajících 1.ooo,- Kč na 1'5O0,- Kč a tím
došlo alespoň k částečnékompenzaciza neuskutečněnou akci, na kterou se celá řada seniorů již
velmi těšila. Na následujícímjednánízastupitelstva by bylo předloženo rozpočtovéopatření, které
by původně plánované prostředky na tuto kulturní akcĺ z paragrafu 3399 přesunulo do paragrafu
4359.
a

Aktuální informace o dokončení oK Dobřejovice - Herink
Starosta informoval o aktuálním stavu výstavby okružníkřĺžovatkyDobřejovice _ Herink, kdy celá
stavební akce bude ukončena nejpozději 25.I7.2oŻL, tedy více jak 14 dní před původně
plánovaným termínem dokončení.Zároveň se v noci z26. na 27.IL. vrátí do původníhostavu i jízdní
řády autobusů.
Starosta také informoval, že na vyvýšenémstředu okružníkřižovatky byly umístěny třĺ kameny,
které mají symbolĺzovat spolupráci obcí Dobřejovice, Herink a města Jesenice na této stavbě, kdy
v rámci smlouvy o spolupráci se podílely na nákladech projektové dokumentace. Finančníplnění
této smlouvy proběhne do konce letošního roku, kdy obec Herink jiŽ tuto smlouvu podepsala, ale
město Jesenice ji musí nechat ,,přeschválit" na následujícím jednání zastupitelstva'

V 19:59 mĺn ukončil starosta 33. zasedání zastupitelstva a poděkoval všem přítomným za účast.
V. soUHRN

pŘułľýcľlUsNESENí DNE 11.11.2021

Us nesen í č,. 2o2Ĺl 33

l o1z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovotelem jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice storostu Mortina
Sklenóře.

Usnesen í č,. 2o2L ĺ 33 | 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zápisu
Ladislovq Bezoušku a Mortina Jozu.

z

jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice

U s nesen í č,. 2o2Ĺl 33 l 05 :
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje nósledujĺcí program jednóní zostupitelstvo obce Dobřejovice:
1. Kontrola usnesení
obecně zóvaznó vyhlóška č. 2/2027, o stanovenĺ obecnĺho systému odpadového hospodóřství
3. obecně zóvoznó vyhlóško č. 3/2021, o poplatku za odklódóníkomunólního odpadu
4. Koupě čósti pozemku parc' č' 142 v k.ú. Dobřejovice
5. Kupnĺ smlouva _ komunólnĺsekačka
6. Zóměr prodeje _ Rider Husqvarna PF 21AWD
7. Výstovba protihlukového volu na pozemcĺch porc. č. 803 o 804 v k.ú' Dobřejovice
8. So5B o zřízení VB _ Přeložka VN Košumberk - Čtz oistribuce a.s.
9. So5B - Přeložka rozvodné skříně B - ČEz Distribuce a.s.
70. Smlouva o dílo _ Rozšířenĺchodníku v utici Česttickéa oprova dešťovékanalizoce, Dobřejovice
77' Smlouva o dĺlo _ Havorijní oprovo dosazovocĺ nódrže ČoV
12. Žódost o poskytovóní finančnĺho příspěvku no neinvestičnĺvýdoje pro ZŠPrůhonice
13. Ceny vodného a stočnéhona rok 2022

2'

14. Rozpočtové opatřenĺ č.4/2021
15. Stanovení nózvu ulic v lokolitě Nad Pražskou cestou a
76. Termíny zosedóní zastupitelstva na 1. pololetí 2022

v

lokalitě

v Lobeškóch

77' Různé

o
o
o
o

lnformoce o přĺpravě Rozpočtu obce na rok 2022
lnÍormace o jednóních vzniku DSo za účetemvýstovby Zš
lnÍormace o plónovoných akcích do konce roku 2021 a počótek roku 2022
Aktuólní informace o dokončení oK Dobřejovice - Herink

Usnesení č,. 2o2í-| 33 | 06:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice vydávő obecně zóvaznou vyhlóšku č. 2/2021, o stqnovení obecnĺho systému
odpadového hospodóřstvĺ, kterú je přĺlohou č'2 tohoto zópisu.
Usnesení č'. 2o2Lĺ 33 | 07 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice vydóvó obecně zóvoznou vyhlóšku č' 3/2027, o poplatku zo odktódóní
komunólního odpadu, kteró je přílohou č.j tohoto zópisu.
Usnesení č,. 2o2Ĺl 33 l o8z
Zastupitetstvo obce Dobřejovice schvoluje Kupní smlouvu no čóst pozemku porc.č. u2 (dte GP nově parc.č.
142/1) v k.ú. Dobřejovice o výměře 906 m2, zo cenu 58 8g0,- Kč s Arcibiskupstvím prožským a pověřuje
starostu podpisem Kupnĺ smlouvy, kteró je přĺlohou č.4 tohoto zópisu.
Usnesení ć,. 2o2L | 33 / 09:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje pořĺzení komunólní sekačky Giqnni Ferrori Turbo 2 s žacím
ústrojím 150 cm zo cenu 745.000 Kč bez DPH.
Usnesen í č,. 2o2L l 33 | Loz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí s prodejem rideru Husqvarna PF 21 AWD formou soutěže a prodeje
nejvyššĺnabĺdce při stanovenĺ minimdlní prodejní ceny 39'990 Kč vč. DPH o
pověřuje storostu k zajištěnío zveřejněnĺ soutěže no inzertních serverech

-

-

určuje komisi pro otevĺróní a hodnocení nabídek ve složenístorostq, místostarosto a
Čmotĺk,
a pověřuje storostu k podpisu Kupní smlouvy s vítězem soutěže

Mgr' Martin

Usnesení č,. 2o2t | 33 | Ĺtz
Zostupitelstvo obce Dobřejovice uklódó storostovi na nósledujĺcím řódném jednóní zostupitelstva předložit
ke schvólení kompletnĺ smluvnĺ dokumentaci, kteró povede k reqlizoci protihlukového vątu na pozemcĺch
parc. č. 803 a 804 v k. ú. Dobřejovice.
í č'. 2o2', | 33 | Ĺ2:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje ,,Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízenĺvěcného břemene a dohodu
Usnese

n

o

umístěnĺ stavby č. IZ-126002730/VB/01 Dobřejovice Košumberk přeložka kVN"
Distribuce a.s., kteró je přĺlohou č.5 tohoto zópisu a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnese

n

se spotečnostíČEZ

í č'. 2o2í-| 33 | t3z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje ,,Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařĺzenĺurčenéhok dodóvce elektrické energie číslo7-s74_p_812?083095" se společnostĺ ČEZ Distribuce
a.s., kteró je přílohou č.6 tohoto zópisu o pověřuje starostu k jejímu podpisu.
U snese n í č'. 2o2', ĺ 33 l t4:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dílo se společnostíTESspot. s.r.o., no akci ,,Rozšíření
chodníku v ulici Čestlickéo oprava dešťovékonolizace, Dobřejovice", kteró byto předmětem zadónĺZPŘ, a
kteró je přílohou č.7 tohoto zópisu, a pověřuje storostu obce k jejĺmu podpisu.
U snesení č,. 2o2í-| 33 | tĺz
zdstupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o dílo na Havarijní opravu dosozovací nódrže Čov se
společnostĺMetal-Manogement spol s.r.o. ve výši 1090 000 Kč bez DPH, kteró je přílohou č. 8 tohoto zópisu.
Zastupitelstvo postupuje v tomto přípodě no zókladě výzvy provozovatele k urychlenému odstronění
havarijní situace o dle preombule Směrnice o zadóvóní zokózek malého rozsohu obce Dobřejovice se

rozhodlo v tomto případě zóvaznost Směrnice s ohledem na nutnost odstranit havarijnÍ stov bezodkladně

prolomit.

Usnesení č'. 2o2Lĺ 33 l L6|
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje ,,Smlouvu o poskytovóní finončnĺhopřĺspěvku na neinvestiční
výdaje" ve výši 3.500 Kč na žóko navštěvujícĺhoZŠPrůhonice s trvalým pobytem v obci Dobřejovice s obcí
PrŮhonice, kteró je přílohou č.9 tohoto zópisu a pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Usnese

n

í ć'. 2021- l 33 ĺ t7

|

Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí s předloženým nóvrhem cen vodného a stočnéhopro obec
Dobřejovice no rok 2022 ve výši pro vodné 35,47 Kč/m3 bez DPH (38,95 Kč/m3 s DPH) a pro stočné48,02
Kč/m3 bez DPH (52,83 Kč/m3 s DPH) a uklódó místostarostovi do 30'71.2027 doručit provozovateli
souhlasné stanovisko obce k tomuto nóvrhu.
U

snesen í ć'. 2o2L | 33 | L8:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje rozpočtovéopotření č. 4/2027, které je přílohou č.7o tohoto
zópisu.

Usnesení č,. 2o2L|

33 |

Ĺ9:

Zastupite lstvo obce Dobřejovice

-

U

:

stanovuje nózev ulice (místníkomunikace) no pozemku parc. č. 729/1
Sodu".

v

k. ú. Dobřejovice a to ,,l)

stonovuje nózev ulice (mĺstnĺkomunikace) na čósti pozemku parc. č. 649

v

k. ú. Dobřejovice o to

,,Liliovó".

-

stonovuje nózev ulice (místníkomunikace) no čósti pozemků parc. č. 649, 650 a 667 v k. ú.
Dobřejovice o to,,olivovó".
stanovuje nózev ulice (mĺstníkomunikace) na čósti pozemku parc. č. 667 v k. ú. Dobřejovice a to

-

,,lbiškovó".
uklódó starostovi předat tuto informaci

uěÚ Říčonyk evidenci

do systému RU|AN'

snesen í č. 2o2L l 33 ĺ 2oz

Zastupitelstvo obce Dobřejovice stanovuje termíny řódných zasedóní zastupitelstva obce Dobřejovice na
1. pololetí2022 no 73'07., 77.2., 77.3., 74.4., 72.5. o 9.6.2022.
Zápis byl vyhotoven dne 15.

7I'2o2L

Zapisovatel: MartinSklenář
ověřovatelé

Starosta:
Vyvěšeno dne
Sejmuto dne

Ladislav Bezouška

......

Martin Joza

.......

Martin Sklenář
1

0 -11-

dne L6.LL.2O2I
dne 16. LL.202L
dne 16. LL.2O2I

2021

