oBEc DoBŘEJoVtcE, Na Návsi26,251 01 Dobřejovice, lč:0024oL4L
Zápis č.40
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 12. 5.2022 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.

Přítomni:

lng. Pavel Brotánek, Ladislav Bezouška, Martĺn Joza, Bc. Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková,
lng. Libor Stárek, Martin Sklenář, Mgr' Martin Čmolík,lng. Jan chvátal
občanéobce Dobřejovice: -

Omluveni:

I.

znľłrruí znsroÁĺĺí zAsTU

PITEISTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v ]_8:05 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu S93 odst. 1 zákona
o obcích. lnformace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce od 6.4. zo22. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 9 členůzastupĺtelstva, z jednání zastupĺtelstva se nikdo neomluvĺl.
Zastupĺtelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, že je z veřejného zasedání pořĺzován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce. Zároveň upozornil přítomné, že průběh jednáníje živě
přenášen prostřednictvím obecnífacebookové stránky, kdejsou záznamy také uchovávány.

It. URčENízAPlsoVATELE A

oVĚŘoVATELtj

Starosta navrhl, aby místostarosta lng. Jan Chvátal byl určen zapisovatelem zápĺsu,

Vzneseny protinávrhy.

Návrh usnesení

č'. 2022ĺ 40|

k návrhu

nebyly

otz

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovotelem 40. jednónízastupitelstvo obce Dobřejovice místostorostu
lng. Jono Chvótala.
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

jednánízastupĺtelstva obce Dobřejovĺce Martina Jozu a Ladĺslava
Bezoušku. Bc. Zbyněk Kudláček navrhl za ověřovatele lng. Pavla Brotánka. Starosta dal hlasovat od
protinávrhu.

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu

z

Návrh usnesení č'. 2022| aoĺ 02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovotelem zápisu z 40. jednónĺ zostupitelstvo obce Dobřejovice
lng. Povla Brotánko.
Výsledek hlasování: pro 3 (Čmolík, Brotánek, Kudláček) proti4 (sklenář, Joza, Stárek, Bezouška) zdrtelseŻ
(Mikušková, chvátal)
Usnesení nebvlo schváleno.
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Návrh usnesení č,. 2022 l 4oĺ o3:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z 40. jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice
Martina Jozu a Ladislova Bezoušku.
Výsĺedek hlasování: pro 7 proti 1 (Brotánek) zdržel se 1 (Kudláček)
Usnesení bvlo schváleno.

III.

PROGRAM ZASEDANI

(projednóvóní bodu od 03:70 do 05:20 zveřejněného audiozóznamu)

Starosta navrhl doplnit do programu jednání následující body:
- Smlouva o bez(lplatném převodu pozemkŮ porc.č. 753/772, 461/L6, 461/22 o 467/24 vše v k.ú
Dobřejovice _ Stótnĺ pozemkový úřad
- SoB5 o zřízení VB q Dohodq o umĺstěnĺ stavby _ Přetožka skřĺně B _ ČEZ Distribuce a.s.
- Stanovenĺ počtu členťlzastupitelstva na nósledujícívolebníobdobí2022 - 2026
Starosta požádal přítomnéo případné dalšínávrhy na doplnění zveřejněného programu. Dalšínávrhy jĺž
nebyly uplatněny.
Návrh usnesení č,. 2o22l 40 l o42
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující progrom 40. jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
L. Kontrola usnesení
2. Zpróvo kontrolního výboru

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

Zpróvo finončního výboru
Zóvěrečný účetobce a účetnízóvěrko zo r. 2027 o Zpróva o výstedku přezkoumóní hospodaření obce
za r.2027
Smlouva o bezúplatnémpřevodu pozemků parc.č. 153/172,461/16,461/22 o 467/24 vše v k.ú.
Dobřejovice - Stótní pozemkový úřad
SoBS o zřízeníVB o Dohodq o umístěnĺ stavby _ Přeložko skříně B _ ČEZ Distribuce a.s.
Nóvrh no uloŽenívolných finančnĺchprostředků obce
Změna č. 4 ÚP Dobřejovic _ obsah

Pamótník padlým - nóvrh na restaurovónĺ
10. Stqnovení počtu členťlzastupitelstva na nósledujícĺvolební období 2022 - 2026
77. Rťlzné

o
o

lnÍormoce _ personólní zojištěníúdržbyobce
Aktuólníinformace o doprovnĺch stovbóch v obci o okolĺ

Výsĺedek hlasování: pro 9 proti- zdržel se
Usnesení bvlo schvá leno.

_

lV. PRoJEDNÁNí gooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvóní bodu od 05:20 do 09:00 zveřejněného audiozóznamu)
o Usneseni č'.2o2oĺL9|o9_ l<rizový a Povodňový plán - Splněno částečně- Nový povodňový
plán je zpracován, stále se čeká na případné přĺdělení dotace na jeho realizaci. V krizovém
plánu je aktualizována základní karta kontaktů.
o Usnesení č,.2o2í-|28lto- záměr prodeje pozemků parc' č. I53/Io9, 153/LIo a 153/tL1' ,
příprava smlouvy se závazkem Povodí Vltavy - Splněno částečně- kvůlĺvyřešení žaloby na
pozemek v Mlýnském rybníku dojde k výrazné změně - tedy směně pozemků. Probíhají
práce na geometrických plánech a ocenění směňovaných pozemků, došlo ke kácení dřevin
ze strany Povodí.
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a
a

a

a

Usnesení č'.2o21-l3ol08 - Smlouva služebnost Arcibĺskupství pražské- Trvá - Smlouva byla
podepsána z našístrany a doručena druhé straně k podpĺsu a podání zápisu do KN.
Usnesení č,.2o2í-l34l08 - jednání s obcí Čestlice ve věci vznĺku Dobrovolného svazku obcí
(DSo) za účelemvýstavby společnéZákladníškoly, předloženídokumentace ke vzniku DSo Splněno částečně- Memorandum o spolupráci a Dohoda o společném školském obvodu
by|y podepsány' Dokumentace ke vzniku Dso byla předložena obci Čestlĺce
k připomínkování. Probíhajíjednánío pozemku k výstavbě.
Usnesení č,.2022136107 - Architektonĺcká studĺe ,,Stavební úpravy a přístavba Sportovního
a společenského centra Dobřejovĺce" - Splněno částečně- probíhajípráce na projektu
stavby a koordĺnace s možnými žádostmĺo dotace, předpoklad dokončení je květen až
červen 202Ż a podání na stavební úřad v červenci 2022.
Usnesení č,.2o22l36lt2 - odkup nemovitostič'p. 3 a pozemku parc. č. st.148 od Česképošty s.p.
_ Trvá

a
a

- Smlouva je finalizována, bude předložena ke schválení na následujícím jednání.
Usnesení č,. 2022ĺ36113 - Pořízení změny č' 4 územního plánu Dobřejovic - Splněno
částečně - Viz projednávaný bod.
Usnesení č,.2o22l38l07 _ lnventury, vyřazení majetku - Splněno - Vyřazení položek bylo
provedeno a zveřejněno na Úřední desce

Bod 2) Zpráva kontro]ního v'ýboru
(projednóvóníbodu od 09:00 do 18:77 zveřejněného audiozóznamu)
Předseda kontrolního výboru lng. Pavel Brotánek informoval o provedené kontrole. Při kontrole zápisů a
usnesení č.. 34 _ 37 nebyla shledána žádná závada. Přĺ kontrole řešení a evĺdenci žádostí o informace dle
zákona č. Lo6/L999 bylo zkontrolováno vyřízení žádostí o informace došlých od poslední kontroly v únoru
2020. Kontrolní výbor na webu obce bylo u jedné žádosti zveřejněno špatně datum podání Žádostĺ a na

webu obce nebyly dle kontrolního výboru u některých žádostízačerněny všechny osobní údaje. KV
doporučil tyto věci napravĺt a navrhl v této věcĺ přijmout usnesení. Přĺ kontrole výročníchzpráv o
poskytování informací za rok 2o2o a 2021 nebyla shledána Žádná závada. Dalšítermín jednání KV byl
stanoven nazáří2022.
Místostarosta, jako osoba zodpovědná za zveřejňovánížádostío ĺnformací, reagoval na výtky KV. Uznal, že
v datu podání jedné žádosti byla chyba a tuto chybu ihned seznámení se zápĺsem z KV opravil. Uvedl, že
podrobně prošel zveřejněná žádosti s ohledem na výtky KV. Konstatoval, že u osob je v některých případech
nezačerněno PSČ a jméno obce. U právnických osob je v někteých případech nezačerněno jméno subjektu,

adresa sídla a statutární orgán. Uvedl, že osobní údaje, jsou takové údaje, které jednoznačně mohou
identifikovat konkrétní fyzĺckou osobu. Žaana zvýše uvedených věcíosobním údajem není. Přĺznal, že při
kontrole zveřejněných údajůnašeljeden zveřejněný údaj. U žádostio smlouvy na energĺe zůstalo jak jméno
žadatele, tak jeho e-mailová adresa. Jedná se o žádost zdubna 2018 - tedy zdoby předchozího vedení
obce' Místostarosta uvedl, že s ohledem na výše uvedené odmítá věnovat čas na začerňování dokumentů,
které jsou jiŽ nyní v souladu se zákonem. Priorĺty své práce vidí ve věcech důležitějšíchpro rozvoj obce
například přípravě žádostío dotace, kteým se v poslední době na úřadě věnuje hodně energie. Navrhl, aby
se této věci kontrolní výbor věnoval opakovaně na dalším jednání s vědomím toho, co to osobní údaj je.
Případně nezákonnosti rád následně opraví'
Zpróva KV bylo vzato no vědomĺ.
Pavel Brotánek uvedl, že KV usnesení navrhl, a tak jej tedy zastupitelům předloží k jejich rozhodnutí.
Návrh usnesení č. 2022ĺ a0 l o5z
zastupitelstvo obce pověřuje mĺstostorostu obce začerněnímúdajůna webu obce týkajícíchse osobních dot GDPR u
žódostío informoci, u kteých nenízcelo provedeno, dle seznomu ve zpróvě KV č.77 ze dne 23.3.2022
Výsledek hlasování: pro 2 (čmolík,Brotánek) proti -zdrželse7
Usnesení nebvlo schváleno.
Starosta následně navrhl, aby při dalšímjednánídošlo k setkánís místostarostou a vyjasnění na místě
Místostarosta si na sebe vzal úkol anonymizovat na webu žádost z roku 2018.
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Bod 3) Zpráva finančního výboru
(projednóvóníbodu od 18:17 do 24:L3 zveřejněného audiozóznamu)
Předseda finančního výboru Martin Joza ĺnformoval o kontrole proběhlé 3. 5.2o2z. Prvním bodem bylo
seznámení se se závěrečným účtemobce a auditem za rok 2021, účetníuzávěrkou a zprávou o hospodaření
za daný rok. FV vzal na vědomí s ohledem na to, že z auditu vychází obec bez závad a závěrečný účet
doporučil ke schválení.
V rámci kontroly účetníchdokladů za ]". čtvrtletí2022 nebyly až na drobné doporučení týkajícíse výpisů
z banky nalezeny žádnézávady.
Fĺnančnívýbor dále projednal představený návrh na uloženívolných finančních prostředků a doporučil jej
ke schválení. Předseda FV závěrem poděkoval obcĺ za dobré vedení účetnictvía správu financí.
Starosta v souladu s doporučenímauditorské společnostĺ Atlas Audĺt navrhl, aby Finančnívýbor prováděl
v rámci svých kontrol samostatnou oddělenou kontrolu čerpáníprostředků z transparentního účtu
zŕízenéhoobcí Dobřejovice na pomoc uprchlíkůma navrhl následujícíusnesení.
Bc. Zbyněk Kudláček požádal o doplnění zápisu z FV do složky podkladů pro zastupitele. Martin Joza se omluvil
za opomenutí rozeslání zápisu předem' Starosta konstatoval, že vzhledem ktomu, že ze zápisu zFV nevznĺká
źádný požadavek na usnesení (usneseníje navrženo zjeho strany), tak by to nemělo být překáŽkou.
Návrh usnesení č,. 2o22l

40 ĺ 06|

Zastu pite lstvo obce Dobřejovice

:

-

bere zpróvu z provedené kontroly nq vědomí.
uklódó finančnímuvýboru, aby v rómci providelných setkóní provóděl oddělené kontroty zoměřené
no čerpónífinančnĺchprostředkťl z transparentnĺho účtu,kter,ý byl zřízen obcí Dobřejovice na pomoc
uprchlíkům z Ukrajiny v Dobřejovicĺch.
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod a) Závěrečný účetobce a účetnízávěrka za r.2o2L ailpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za r.2O2l
(projednóvónĺbodu od 24:73 do 27:23 zveřejněného oudiozóznomu)
Starosta informoval, žeZávěreč,ný účetobce a účetnízávěrkavčetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za r. 2021' byly zveřejněny na úřednídesce a elektronické úřednídesce od 27 .4.2022 do
dnešního dne.
Skutečnénačerpanérozpočtovépřljmy činily 26 210 838,o3 Kč. Skutečnévyčerpanévýdaje rozpočtu činily
22927 86L,39 Kč. Rozpočet tedy skončĺlpřebytkem, a to ve výši 3 282 976,64 Kč. o tuto částku se zvýší
rezerva obce na investĺčníakcev budoucím období. Výsledek hospodaření za rok 20ŻL (zlsk po zdanění)
činĺl7 389 068,3L Kč. Rozdíl oproti přebytku rozpočtu je dán především tím, že z pořizovaného majetku se
zde dávajíjen odpisy za daný rok, nĺkoli celá částka. Tato částka bude po projednání Závěrečného účtuza
rok202'J' Zastupitelstvem obce převedena na účet432 _ Výsledek hospodaření předcházejících účetních

období.
Předložená Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2027, provedená společnostíATLAS
AUDlT s.r.o. konstatuje, Že nebyly zjĺštěny žádné chyby a nedostatky.
Předseda fĺnančníhovýboruMartinJoza informoval, že členovéFV podklady prostudovalia Fĺnančnívýbor
doporučuje zastupitelstvu obce schválit Závěrečný účeta účetnízávěrku včetně Zprávy o výsledku
hospodaření za rok20ŻJ'
Starosta v této souvislosti poděkoval panu Bartošovi z auditorské firmy za metodickou pomoc. Vzhledem
k dobré spo|upráci navrhne starosta uzavření smlouvy na následující rok na příštímjednánízastupitelstva.
Návrh usnesení č. 2022| aoĺ 07
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Zóvěrečný účetobce a účetnízóvěrku za r. 2027 včetně Zpróvy o
výsledku přezkoumónĺ hospodoření obce za r. 2027, provedenou společnostĺ ATLAS AlJDIT s.r.o. ve dnech 13.
10. 2027 o 6. 4. 2022 bez výhrod.
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
z
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Bod 5} Smlouva o bezúpIatnémpřevodu pozemků parc.č. Ls3lLLz, 46tĺL6, 46tI22 a 46tĺ24 vše v k.ú.
Dobřejovice - Státní pozemkový úřad
(projednóvúní bodu od 27:23 do 30:43zveřejněného audiozóznomu)
Starosta informoval, že obdržel od SPÚ návrh smlouvy, jejímŽ obsahem je bezúpĺatnýpřevod pozemků
(komunikací) na obec Dobřejovice. Pozemky parc. č. L53/1'I2,461,/22 a 46L/24 vznikly na základě dělení
pozemků uvedených v GP čísloL055-1'66/2o2]. ze dne 1-.2.2022. Jedná se o pozemky komunĺkace U Parku
které doposud nebyly ve vlastnictvíobce, a o které obec žádala.
Návrh usnesen í č'. 2o22l ao l o8:
Zostu p ite l stvo obce Dobřej ov i ce ;

-

schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 153/172, 461/16, 461-/22 a 461/24 vše v k.ú.
Dobřejovice dle Geometrického plónu číslo1'055-166/2027 ze dne 7.2.2022
- pověřuje stdrostu k podpisu Smlouvy o bezúplatnémpřevodu pozemků č. 1-001992280 s Českó
republika _ Stđtnípozemkový úřad, kteró je přĺlohou č. 2 tohoto zópisu'
Výsledek h|asování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 6) SoBS o zŕízeníVB a Dohoda o umístění stavby - Přeložka skříně R3 - čEz Distribuce a.s.
(projednóvóní bodu od 30:43 do 32:L2 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, že na základě Žádostiobce o přeložku rozvodné skříně R3 na budově č.p.245, kterou je nutné
provést před zahájením rekonstrukce a stavby obdržel od společnostĺČEZ Distrĺbuce a.s. návrh SoBS o zřízeníVB a
Dohodu o místěnístavby č. lz-L2-6o030a7/I Dobřejovĺce Čestlická 245 - přeložka NN. Předpokládaný rozsah VB
činíL m2 a 6 m délkoých. Výše jedn orázové náhrady obcije stanovena ve rnýši 1.ooo,- Kč.

Návrh usnesení č'. 2022 | 40 / o9:
zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje uzovřenĺ Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízenívěcného břemene a
Dohodu o umístěnĺstavby č. lZ-1-2-6003047/1 Dobřejovice Česttickó 245 _ Přeložka NN se spotečnostíČEZ
Distribuce o.s., kteró je přĺlohou č. 3 tohoto zópisu o pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 7) Návrh na uloženívolných finančních prostředků obce
(projednóvóníbodu od 32:72 do 51:72 zveřejněného audiozóznamu)
Předseda finančníhovýboru Martin Joza poděkoval místostarostovi Janu Chvátalovi za spolupráci a přípravu
podkladů k tomuto bodu. Dále ĺnformoval, že v návaznostĺ na zvyšujícíse inflacĺ a skutečnosti, že finanční
majetek obce přesáhl 40 milĺonůkorun, navrhnul vyvolat jednání o možnostech uloženífinančních
prostředků' Po schůzce zastupĺtelůs finančnímporadcem společně s místostarostou rozpracovali jednotlĺvé
možnostia podrobné podklady pro zastupĺte|e.
Místostarosta ĺnformoval, že k 30.4.2022 obec dĺsponuje finančnímmajetkem ve výši cca 45 mĺl. Kč. Na
základě rozpočtu, plánovaných projektů a dotací byl zpracován přehled Cash flow do konce roku 2023 s tím,
že na období12 měsícůse jedná o poměrně přesné odhady. Díky členěnírozpočtů
na provozní a projektové

(zavedeno od 2020) je jednoduše dohledatelné, že bez projektů by rozpočet obce byl za rok Żo22
v přebytku cca 8,7 milĺonu. Z toho vychází odhad cash flow doplněný o plánované příjmy na chystané
projekty (dotace, úroky) a výdaje na projekty (dle již uzavřených smluv či odhady). Po vloženítěchto příjmů

jednotlivým měsícům je předpoklad, že za následujících 12 měsícůneklesne finančnímajetek pod 35
milionů korun. S dostatečnou mírou jistoty lze říci, že obec má na období L2 měsícůvolné prostředky ve
výši 20 mĺlĺonůKč, a na období prvních 6 měsíců dalších10 milĺonůKč. Dále doplnĺl informace o
zvažovaných možnostech. Finančníporadce navrhl investovat do fondu Conseq depozitní+, kteý z80 %
ĺnvestuje peníze oo ČNg a 20% do akcií. Výnos nelze dopředu přesně odhadnout. Vzhledem k názorům
většiny zastupitelů byla rozpracována konsensuální varianta uloženíprostřednictvím termínovaných vkladů.
Byly osloveny 4 největšíkomerčníbanky s Žádostí o nabídku na uložení10 mil Kč po dobu L2 měsíců.
Nabídky úrokůse pohybovaly mezi 4 a 4,8 %o. Dále byly ještě u jedné banky poptány podmínky pro půlroční
vklad. Česká národní banka nabízí v současnédobě termínovaný vklad pro obce s úrokem ve výši 2%.
k
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Po zváženívšechrĺzik a potenciálních přínosů bylo navrŽeno dát 10 milionů na termínovaný vklad u KB na
12 měsíců,prostředky ze všech stavebních spoření (cca 1-O,5 mĺlĺon)převést na termínovaný vklad u RB na
]-2 měsícůa 10 mĺlĺonůpřevést na termínovaný vklad u Moneta banky. Úroky při uloženícelé částky, tedy
30 milionů Kč, na rok by se měly pohybovat okolo 1-,4 milionu Kč.
lng. Libor Stárek dodal, Že možností uloženífinancí je více, než jen termínované vklady' Martin Joza
reagoval, že návrh vychází z názorű většiny zastupitelů, a je navržen tak, aby byl schválitelný.
Pavla Mikušková vznesla dotaz, zda úroky jsou připĺsovány ročně. Místostarosta informoval, že u RB je to
čtvrtletně a že dále tento produkt umožňuje jednou a období vybrat až 20% z uloženéčástky bez
penalizace. Martin Joza doplnĺl, že u ostatních pak ročně.
Návrh usnesení č,. 2022ĺ aoĺ Lo:
Za stu p ite l stvo obce Dobřej ov i ce

o

:

o

souhlasí se zřízením účtůpro termínovanévklady u Komerčníbanky, a.s., Raiffeisenbank, o.s.,
MoNETA Money Bonk, o.s. při úrokových sazbóch dle e-moilových nabídek či vyšších,
souhlosí se zrušenímvšech účtůstavebnĺho spoření u Raiffeisen stavebníspořitelny a.s. a převedenĺ
všech finančních prostředkŮ z nich ną nově zřízený termínovoný účetu Raiffeisenbank, a.s., s fixacĺ

o

souhlasí s převedenĺm čóstky

na 12 měsíců,

000 000 Kč z běžných tjčtůu KB o ČNB na nově zřízený termínovaný
účetu Komerční banky, d.s., s fixacĺ no 1-2 měsĺcťl,
o souhlosí s převedenĺm čóstky 1-0 000 000 Kč z běžných účtůu KB o ČNB no nově zřĺzený termĺnovaný
účetu M)NETA Money Bonk, a's., s fixací na 6 měsícťl,
o uklódó starostovi provést úkony dle předcllozích bodŮ.
Výsledek hlasování: pro 7 protĺ - zdržel se 2 (Stárek, Čmolík)
Usnesení bvlo schváleno.
1-0

Bod 8) Změna č. 4 ÚP Dobřejovic - obsah
(projednóvónĺbodu od 57:12 do 54:37 zveřejněného audiozóznamu)

Starosta ĺnformoval, že vnávaznosti na přijaté usnesení č.2022136/].3 ze dne 17.2.2022 obdržel od
navrhovatele spol. VERDE ENTRANCE, s.r'o. návrh obsahu Změny č.4 ÚP Dobřejovic. Zároveň bylo doručeno
ĺ stanovisko Krajského úřadu Středočeskéhokraje k tomuto návrhu' Doplnil, že se jedná o návrat této
lokality ke stavu před Změnou č'2, tedy k původnímu územnímuplánu z roku 2O1O.
Návrh usnesení č'. 2o22l 40 ĺ LL:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje
1. pořĺzenízměny č. 4 územního plónu Dobřejovic zkróceným postupem pořizovónív soulodu s 5 6 odst. 5
písm. o) o 5 44 písm. d) zókono č. 183/2006 Sb., o územním plónovóní a stavebním řódu (stovební
zókon), ve zněnĺ pozdějších předpisil (dóle jen ,,stavebnÍ zókon") s použitĺm5 55o odst. 7 o 2 stovebnĺho
zókona, na nóvrh společnostiVERDE ENTRANCE, s.r.o., !Čo 05L7L474, se sídlem lJ Kamýku 284/11, 142
00 Praha 4, podoným dne 5. května 2022 pod čj. 00417/2022/oUDB/Msk podle 5 Ssa odst. 4
stovebního zókono na obecní úřad Dobřejovice, kteró se zavózqla k úhradě nóktadů na pořízenĺzměny
územníhoplónu, jehož výhradnĺ potřebou bylo vyvolóno. DŮvodem pro pořízení Změny č. 4 územnĺho
plónu Dobřejovic (dóle toké jen ,,ÚP Dobřeiovic") je požadovek na změnu pravidel ve využitĺa
uspořádóní územístqnovených o vymezených v Úp Dobřejovic, vydaného dne 8. prosince 2010 a
účinnéhodne 24. prosince 2070, ve znění pozdějších změn, z důvodu požadavku na změnu využití
řešeného územĺpozemků parc. 669 a 673, k.ú. Dobřejovice, dle uplatněného nóvrhu na pořízenízměny
č. 4, který pořizovotel, obecní úřad Dobřejovice, podle 5 46 odst. 2 o 3 stavebního zókono posoudil a
dopor učuje

n

óv rh

u vy h ovět,

2. obsoh změny č. 4 územního plónu Dobřejovic, který je součóstínóvrhu na pořĺzenízměny č. 4 společnosti
VERDE ENTRANCE, s.r.o., včetně stonovisko Krajského úřadu Středočeského kroje podle g 55o odst. 2
písm. d o e) stavebního zókono.
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ - zdržel se 1 (Brotánek)
Usnesení bvlo schváleno.

Stránka 6

9)

Památník padlým - návrh na restaurování
(projednóvóníbodu od 54:37 do L:07:54 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta v souvislosti se 100. letým výročímod odhalení památníku padlým navrhl provést restaurování
tohoto památníku do původnípodoby. Byl poptán vnuk původníhosochaře pana Pánka z Říčan,který
pokračuje v kamenosochařském řemesle rodu Pánků v Říčanecho cenovou nabídku. Byla předložena
Bod

nabídka ve výšĺ663 618 Kč'
S ohledem na archĺtektonĺckou koncepci budoucí návsi navrhl starosta po provedení rekonstrukce umístĺt

památník na důstojnějšímísto, a to do parčíkupřed spolkový dům, kde v současnédobě probíhá oprava
dešťovékanalĺzace a bude zde i nový chodník. V rámci revitalizace tohoto parčíkuby mohlo vznĺknout
veřejné prostranství, kde by byl tento restaurovaný památník dominantou. Návrh vĺzualizace byl již
uveřejněn v obecním zpravodaji. starosta dále navrhl, aby o definitivním umístění památníku rozhodlo
zastupitelstvo samostatně v průběhu restaurování, které se vzhledem k náročnosti odhaduje na cca 6-7
měsíců.Proběhla ĺkrátká debata zastupitelů o podmínkách a podrobnostech případného umístěnív parčíku
před spolkovým domem.
lng. Libor Stárek požadoval, aby vzhledem kvýši investice byly předloženy dalšínabídky a uvedl, Že měl
s prací kamenĺctví Pánek negativní osobní zkušenost. Bc. Zbyněk Kudláček toto podpořil, přestože chápe
argument návaznosti na původního zhotovitele. Místostarosta uvedl, že se nejedná o standardní zakázku,
takŽe okruh možných dodavatelů je poměrně úzký. To podpořĺla zkušenostíz obce Průhonice i Pavla
Mĺkušková a vyjádřila obavu, zda by se nám podařilo dalšímožnézhotovitele sehnat. Místostarosta dále
dodal, že dle jeho zkušenosti s loňskou poptávkou výroby žulovéhopodstavce pro obnovovaný křížeku
Průhonického parku se jedná o reálnou cenu prací. Starosta dal hlasovat od protinávrhu.
Návrh usnesení č,. 2o22l 40ĺ L2|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice pověřuje starostu předložením dalšĺchdvou cenových nabídek no
re

konstr

u

kci pa m ótn íku pad lý m.

Výsledek hlasování: pro (čmolík,Kudláček, Brotánek, Stárek) proti - zdržel se 5
Usnesení nebvĺo schváleno.
Návrh usnesení č,. 2o22l 40 l L32
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje ke stému výročíodhalení, provedenĺ restourótorských pracĺ na
pamótníkťlm padlým u společnosti Kamenosochořství a restourótorství Pónek, s.r.o. ve výši 663 678,- Kč,
jejichž cĺlem je navrócení původníhovzhledu pomótníku.
Výsledek hlasování: pro 5 protĺ3 (Stárek, Kudláček, Brotánek) zdržel se 1 (čmolík)
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 10) Stanovení počtu členůzastupitelstva na následující volební období 2022 - 2026
(projednóvóníbodu od 7:07:54 do 7:09:73 zveřejněného oudiozóznomu)
Starosta na základě výzvy MěÚ Říčany a v souladu s s 67 zákona č. LŻ8,/zooo Sb. o obcích, ve znění
pozdějších předpisů navrhl zastupitelstvu obce stanovení počtu členůzastupitelstva obce na následující
volební obdobíVe stejném počtu, jako doposud, tedy 9.
Návrh usnesení č'. 2022 | 40 | M:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice stanovuje počet členůzastupitelstvo obce Dobřejovice na volební obdobĺ
2022 _ 2026 na 9 členť).
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 11) Různé
(projednóvóníbodu od 7:09:13 do 1:20:49 zveřejněného audiozóznomu)
o lnformace - personální zajištění údržbyobce
Starosta informoval, Že obdržel výpověd'stávajícího zaměstnance obce, který v obcĺ dlouhodobě
zajĺšťovalpéčĺo zeleň a dalšítechnicképráce. V této souvĺslosti vedení obce zveřejnilo pracovní
nabídku pro nové uchazeče' Cílem výběru bude v souladu s plánem a rozpočtem přijmutí dvou
zaměstnanců. Vyzval přítomné k rozšiřovánítétoĺnformace dále.
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o

a

Aktuální informace o dopravních stavbách v obci a okolí
čestlická - postup prací se po překonání problémových míst s kříženímsítía jejich chybějícím
zaměřením zrychluje. Práce na stavbě chodníku půjdou již rychle. Cílem je mít část ke křĺžovatce u
Spolkového domu co nejdříve.
Most a Exit 8 - Práce postupují, povrchy komunĺkace jsou jĺžtakřka hotové, bude se ĺnstalovat
zábradlí' Stavba skončídříve, než je plánovaný termín 9.6.
oK Dobřejovice - Herink - Po provedeníoprav na objízdných tras (Košumberk) bylo ukončeno
předčasnéuźívánía proběhla kolaudace.
Závěrem Pavla Mikušková a starosta pozvali přítomné na sobotu 4.6., kde od 13:00 bude na zadním
fotbalovém hřĺštiprobíhat dětský den a od 18:00 bude spolek Moderní Dobřejovice organĺzovat
návazný program: kapela Bumerang a tanečnívečer.

V. soUHRN

pŘllłrÝcľ USNESENí DNE

Usnesení č,. 2022|

40 /

12. 5.2022

o!:

Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovatelem 40. jednúnízostupitelstvo obce Dobřejovice místostarostu
lng. Jono Chvótolo.
U snesen í č,. 2oŻ2ĺ ao / 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu z 40. jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice
Mortino Jozu a Lqdislava Bezoušku.

Usnesení č. 2o22l 40 l 04:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje nósledujícĺ program 40. jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
1-. Kontrolq usnesenĺ
2. Zpróvo kontrolního výboru

3.
4.

5.

Zpróva finončnĺhovýboru

Zóvěrečný účetobce a účetnízóvěrka za r. 2027

o

zo r.2027

Zpróvo o výsledku přezkoumónĺ hospodaření obce

Smlouvo o bezúplatnémpřevodu pozemků porc.č. 1-53/772, 46L/16, 461-/22 a 467/24 vše v k.ú.
Dobřejovice _ Stótnĺ pozemkový úřad
6. 5oB5 o zřízenĺ VB a Dohodo o umístění stovby _ Přeložko skříně B _ ČEZ Distribuce o.s.
7. Nóvrh na uloženívolnýchfinončníchprostředktl obce
8. Změno č. 4 ÚP Dobřejovic _ obsoh
9. Pomótník padlým _ nóvrh na restaurovóní
70. Stanovení počtu členůzastupitelstva no nósledující volební obdobĺ 2022 - 2026
1-7. Rłjzné

o
o

lnÍormoce _ personólní zajištění údržbyobce
Aktuólnĺ informoce o doprovních stovbóch v obci o okolĺ

Usnese n í č'. 2022l ao ĺ 06:
Zostu pite lstvo obce D obřej ovi ce

-

:

bere zprúvu z provedené kontroly na vědomí.
uklódó finančnímuvýboru, aby v rómci pravidetných setkónĺ provóděl oddětené kontroly zoměřené
na čerpónífinančníchprostředků z tronsporentnĺho účtu,který byl zřĺzen obcĺ Dobřejovice na pomoc
uprchlíkťlm z U krojiny v Dobřejovicích.

Usnesení č'. 2022| ao / 07
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Zóvěrečný účetobce a účetnízóvěrku za r. 2021- včetně Zpróvy o
výsledku přezkoumóní hospodaření obce za r. 2021, provedenou společnostĺ ATLAS AIJDtT s.r.o. ve dnech 73.
10. 2021- o 6. 4. 2022 bez výhrad.
z
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Usnesení
Zastu

-

č'. 2o22l 4o

p ite l stvo o

-

l o8z
bce Dobřejov

i

ce ;

schvaluje bezúplatné nabytĺ pozemků parc. č. 753/112, 46L/1-6, 461/22 a 467/24 vše v k.ú.
Dobřejovice dle Geometrického pIónu čĺslo1055-166/2027 ze dne L.2.2022
pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o bezúplatnémpřevodu pozemkťl č. 100L992280 s Českó
republika _ Stótní pozemkový úřad, kteró je přĺlohou č. 2 tohoto zőpisu.

Usnesen í č'. 2022| 40 / 09 :
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
Dohodu o umístěnístavby č. lZ-L2-6003047/1 Dobřejovice Česttickó 245 _ Přetožka NN se společnostĺ ČEz
Distribuce o.s., kteró je přĺlohou č. 3 tohoto zópisu a pověřuje storostu k jejímu podpisu.
U snese n í č,. 2o22| 40 l to:
Zastu pite l stvo ob ce Dobřej ovi ce

.

o
.
o
o

:

souhlosí se zřízením účtůpro termínovanévklady u Komerčníbanky, a.s., Raiffeisenbank, o.s.,
MoNETA Money Bonk, a.s. při úrokových sazbóch dle e-mailových nabĺdek či vyšších,
souhlosí se zrušenĺmvšech účtťlstavebního spoření u Raiffeisen stavební spořitelny o.s. o převedení
všech finančních prostředkťl z nich na nově zřízený termínovaný účetu Roiffeisenbank, a's', s fixací
no 12 měsícŮ,

souhlasí s převedením čóstky

1-0 000 000 Kč z běžných účtťlu
účetu Komerční bonky, o.s., s fixacĺ na 72 měsícťl,
souhlosí s převedenĺm čóstky 70 000 000 Kč z běžných účtůu
účetu M)NETA Money Bonk, o's., s fixocĺ no 6 měsícťl,
uklódó starostovi provést úkony dle předchozích bodů.

ra a

ČNa na nově zřízený termínovoný

rs a

ČNa na nově zřízený termínovoný

Usnesení č. 2o22l 40 l 1-1-2
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje
1. pořízenĺzměny č.4 územního plónu Dobřejovic zkróceným postupem pořizovónĺv soulodu s 5 6 odst. 5
pĺsm. a) a 5 44 písm. d) zókono č. L83/2006 Sb., o územnĺmplónovóní a stavebním řódu (stovební
zókon), ve znění pozdějších předpisli (dóle jen ,,stovební zőkon") s použitím5 55o odst. 7 a 2 stovebního
zókono, na nóvrh společnostiVERDE ENTRAN1E, s.r.o., tČo 05777474, se sídlem L) Komýku 284/1-7, 742

00 Proha 4, podaným dne 5. květną 2022 pod čj. 00417/2022/oUDB/Msk podle

5

55o odst. 4

stovebnĺho zókona no obecní (lřod Dobřejovice, kteró se zovózala k úhradě nókladťl na pořízení změny
územnĺhoplónu, jehož výhradnĺ potřebou bylo vyvolóna. Důvodem pro pořĺzenĺ Změny č. 4 územního
plónu Dobřejovic (dóle také jen ,,ÚP Dobřeiovic") je požadavek nq změnu providet ve využitía
uspořódóní územĺstanovených o vymezených v Úp Dobřejovic, vydaného dne 8. prosince 2070 o
(lčinnéhodne 24. prosince 2070, ve zněnĺ pozdějších změn, z dťlvodu požadavku no změnu využití
řešeného územĺpozemkůporc. 669 o 673, k.lj. Dobřejovice, dle uplatněného nóvrhu no pořízenízměny
č. 4, který pořizovotel, obecní úřad Dobřejovice, podle 5 46 odst. 2 o 3 stovebnĺho zókona posoudil a
ovět,
2. obsoh změny č. 4 územního plónu Dobřejovic, který je součóstínóvrhu no pořízení změny č. 4 společnosti
VERDE ENTRANCE, s.r.o., včetně stanoviska Krajského úřodu Středočeského kraje podle g 55a odst. 2
písm. d o e) stavebnĺho zókona.
dopor

Usnese

n

učuj e

n

óv rh

u

vy h

í č'. 2022| ao | Ĺ3:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje ke stému výročíodholení, provedení restaurótorských procĺ no
pamótníkům podlým u společnosti Kamenosochořství o restourótorství Pónek, s.r.o. ve výši 663 678,- Kč,
jejichž cílem je novrócení pilvodnĺho vzhledu pamótnĺku.
Výsledek hlasování: pro 5 protĺ 3 (stárek, Kudláček, Brotánek) zdržel se 1 (Čmolík)
Usnesení bvlo schváleno.
Usnesení č'. 2022| 40 l t4:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice stanovuje počet členťlzastupitelstva obce Dobřejovice no volební období
2022 _ 2026 na 9 členťl.
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Vl. zÁVĚR
Zasedánízastupitelstva obce ukončil starosta v 19:26

Přílohy zápisu:

L.

z.

3.

Prezenčnílistina
Smlouva o bezúplatnémpřevodu pozemků č. 70oL99zz80 s Česká republika
úřad

-

Státní pozemkový

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. lz-tz6003047 /1' Dobřejovice Čestlická 245 _ PŕeloŽka NN se společnostíČEZ Distribuce a's.

Zápĺs byl Vyhotoven dne 19' 5.2022

ZapisovateI:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé: LadislavBezouška

dne 19.5.2022

ne 19.5.2022

Martin Joza

Starosta:

Martin Sklenář

dne 19. 5.2022

Vyvěšeno dne: 19. 5.zo22

Sejmuto dne
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