oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsi 26,251 01 Dobřejovice, !č: 0024oL4L
Zápis č'.22
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice

konaného dne 12.11.2o2o od 18:00 na obecním úřadě v Dobřeiovicích.

Přítomni:
omIuveni:

lng. Pavel Brotánek, Ladĺslav Bezouška, lng. Jan Chvátal, Martĺn Joza, Bc. Zbyněk Kudláček,
Pavla Mikušková, lng. Libor Stárek, Martin Sklenář
občanéobce Dobřejovĺce: -

Mgr. Martĺn Čmolík

t. ZAHAJ ENí zAsEDÁN í zAsTU

PlTEtsTVA

Zasedání Zastupĺtelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:03 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. 1 zákona
o obcích, informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce od 4'1'L' 2o2o. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce'
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupĺtelstva (Mgr. Martin Čmolíkse z jednáníomluvil) a
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné'
Starosta dále informoval všechny přítomné, Že je z veřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na ĺnternetových stránkách obce. Zároveň upozornilpřítomné, že průběh jednání je živě
přenáše n prostřed n ĺctvímo becn í faceboo kové strá n ky.

lt. URčENíZAPISoVATELE A oVĚŘoVATELŮ

Starosta navrhl určit zapisovatelem zápĺsu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protĺnávrhy.
Návrh usnesení ć,. 2o2o | 22ĺ ot:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice tng. Jona
Chvótala.

Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení bvlo schváleno.

proti-

zdržel se

-

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva obce Dobřejovice paní Pavlu Mikuškovou a
pana Martina Jozu' Bc. Zbyněk Kudláček navrhl za ověřovatele zápĺsu lng. Pavla Brotánka. Starosta dal
hlasovat od protinávrhu.
Návrh usnesení č,. 2o2o ĺ22l 02:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu z jedndnĺ zostupitelstva obce Dobřejovice tng
Povla Brotónko
Výsledek hlasování: pro 2 (Kudláček, Brotánek) protĺ- zdržel se 6
Usnesení nebvlo schváleno'
Návrh usnesení

č'. 2o2o |

22| o3z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice poní
Povlu Mikuškovou o ponq Martino Jozu.
Výsledek hlasování: pro 6) proti- zdržel se 2 (Kudláček, Brotánek)
Usnesení bvlo schváleno.
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tIt.

PRoGRAM zAsEDÁNí

(projednóvóní bodu od 3:03 do 6:43 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta požádal přítomné o návrhy na doplněníprogramu a zároveň navrhl:
- vyřadit bod 8. - Průběžnó kontrola hospodaření obce - ATLAS AUD|T s.r.o.. Důvodem je, že kvůli
současnésituacĺ okolo pandemie mají auditoři průtahy ve zpracování a nestihlĺ dodat zprávu. Ta
bude předložena na dalšímZo.
Dále navrhldoplnění:
- doplnit na základě úterníschůzky zastupitelů jako samostatný bod 8. _ Aktuální stav u budovy č.p,
245 na pozemku parc.č. st.769 a pergoly
- doplnĺt jako samostatný bod 12. - Protipovodňovó opotření obce Dobřejovice
M ístosta rosta navrhl doplnění:

-

doplnit jako samostatný bod 1,3. - Ceny vodného a stočnéhona rok 2027

Nebyly Vzneseny dalšínávrhy na doplnění programu. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení č'. 2o2o ĺ22| oaz
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujĺcí progrom jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice:
7' Kontrolo usnesení
2. Dodotek č.7 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupnĺ_ oPTREAL spol.s.r'o.
3. Smlouva o úprově próv a povinností provozně souvisejícĺchvodovodů _ oPT NET spol. s.r.o.
4. Smlouva o zajištěnĺprovedenĺ přeložky plynórenského zařízenís PPD a.s. _ mostek u FK
5. Smlouva o dĺlo _ Zajištění zimní údržby2020 _ 2021_ MKj o.s.
6. Dorovocí smtouva _ ZŠPrůhonice
7. Zpróvo kontrolnĺho výboru
8. Aktuólnístov u budovy č.p' 245 no pozemku parc.č. st.769 a pergoly
9. lnformoce o rozpočtových opotřeních č. 5/2020 a 6/2020, přijatých v provomocistarosty
70. Rozpočtové opotření č.7/2020
77. Žódost o dotaci MMR _ Úprovy utice K Lesíku
72. Protipovodňovó opatřenĺ obce Dobřejovice
73. Ceny vodného a stočnéhono rok 2021
74. Termíny zasedónĺ zastupitelstvo no 7. pololetĺ 2021
75. Rťlzné

jností

:f;'i::ii:r;-łł:Íł#i:::','::::;,isveře

o lnÍormoce o reolizoci prvnífóze instalące dopravnĺho značenĺdle nového pasportu
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

lV. PRoJEDNÁĺĺísooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesenĺ
(projednóvóní bodu od 6:43 do 9:44 zveřejněného oudiozóznamu)
a

Usnesení č'.2o2olt6ĺ11- Projekt rekonstrukce křižovatky Na ohrádce - Splněno: Dne 9.10.
proběhla schůzka s majitelem pozemku potřebného k realizaci propojení cest pro pěších.
Požadavky majitele byla nereálná výkupní cena či změna územního plánu celého pozemku
na bytovou výstavbu. S tím vedení obce nesouhlasí a bude pro propojení cest hledat jĺné
řešení.Projekce je plánována na rok 2021.
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Usnesení č'. 2o2o|L8lo4 - Košumberk - projednání s Policií ČR a správcem komunĺkace Splněno: Jednání s Polĺciíčn a rÚsr proběhlo, na přípravě projektu ĺ budoucí žádostĺo
dotaci se pracuje.
Usnesení č,.2o2olt8/06 - stavební povolení pro Revitalĺzaci Dobřejovického potoka - Trvá:
Žádost o stavební povolení byla podána, jsou urgována ještě nedodaná závazná stanoviska
dotčených orgánů.
Usnesení č,. 2o2oĺr9lo9 _ Krizový a Povodňový plán _ Trvá - byly osloveny společnosti,
které se zpracováním těchto plánů zabrivají. Povodňový plán a protipovodňová opatření
jsou na programu dnešního jednání.
Usnesení č,.2o2oĺt9|lz_zŕízenívěcného břemene PPAS - Trvá: smlouva byla podepsána
oběma smluvnímĺ stranami, poslána na KN, kteý odmítl zapsat zápis VB pro formální
nedostatky v GP. Probíhá oprava GP a dojde k opětovnému podání.
Usnesení č,.2o2oĺ2oĺ10- smlouva PPU Košumberk - Splněno - Smlouva byla podepsána a
odeslána druhé smluvní straně k podpisu.
Usnesení č,. 2o2ol2oĺĹ3 _ smlouva Črz olstrĺbuce, a.s. - Trvá - smlouva podepsána
starostou, čeká se na podpis protistrany
Usnesení č,.2020120116 - dotace radary - Trvá - čeká se na návrh smlouvy od Střed. kraje
Usnesení č,.2o2ol2Lĺ04-podpis smlouvy WALco CZ - Splněno - Smlouva o dílo byla podepsána
a odeslána druhé smluvní straně k podpisu, proběhla schůzka se zhotovitelem na místě.

Bod 2) Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní - oPTREAL spol.s.r.o.
(projednóvóníbodu od 9:44 do 72:22 zveřejněného oudiozóznamu)
V souvĺslostĺs uzavřenou Smlouvou o smlouvě budoucí kupní ze dne 16.3.2020, která řeší vybudování a
prodej stavby ,,D)BŘEJ)V\CE _ Propojenĺvodovodťl + Rš", a v návaznosti na podmínky nutné ke kolaudaci
(platná smlouva provozně souvĺsejícíchvodovodů), kterou má uzavřenu pouze obec Dobřejovice navrhl
starosta po dohodě se společnostíOPTREAL, že dojde formou dodatku ke změně v původnísmlouvě
v ujednání týkajícíchse podmínky pro učiněnívýzvy k uzavření budoucí smlouvy ,,protokolární předání
dokončeného Předmětu budoucí koupě mezi Budoucím prodávajícím jakožto objednatelem a třetíodborně
způsobilou osobou, společností J.L.T. - stavební společnost, spol. s r.o., jakožto zhotovĺtelem, nikoli
kolaudace Předmětu budoucí koupě. OPTREAL se zároveň zaváže zajĺstit vydání kolaudačníhosouhlasu
(kolaudačního rozhodnutí) pro obec Dobřejovice. Dodatek č.1 obsahuje, jako přílohu i samotnou Kupní
smlouvu, kterou je třeba uzavřít samostatně k řádné kolaudaci stavby.
Návrh usnesení č'. 2o2o | 22| 05:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Dodatek č.7 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupnĺ no stavbu
,,D)BŘEJ)V\CE _ Propojení vodovodů + Rš" a pověřuje storostu kjeho podpisu a nóstedně i kpodpisu
somotné Kupnĺsmlouvy se společnostíoPTREAL spol.s.r.o., kteró je přílohou č.2 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 3) SmIouva o úpravě práv a povinností vlastníkůprovozně souvisejících vodovodů _ oPT NET s.r.o.
(projednóvóníbodu od 72:22 do 14:05 zveřejněného audiozóznamu)
V souvĺslosti s výstavbou a připravovanou kolaudacívodovodů v etapě ll' Nad Pražskou cestou a s odkazem
na uzavřenou Smlouvu o spoluprácĺ se společností OPTREAL ze dne 7.3.2019 starosta informoval o
předloženém návrhu na uzavření Smlouvy o úpravě práv a povĺnnostívlastníků provozně souvisejících

vodovodů' Tato uzavřená smlouva je nezbytná pro vydání kolaudačníhosouhlasu k vodovodnímu řadu
v této lokalitě a umožnění připojení nových nemovitostí. Po samotné kolaudaci bude vodovod převeden do
majetku obce Dobřejovice viz uzavřená Smlouva o spoluprácĺ ze dne 7 '3'2oI9 se společnostíoPTREAL.
Návrh usnesení č,. 2ozo l22l 06:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o úpravě vzójemných próv a povinností vtastníkťl
provozně souvisejĺcíchvodovodťl se společnostíoPT NET s.r.o., kteró je přílohou č.3 tohoto zópisu a pověřuje
storostu k jejĺmu podpisu
Výsledek hlasování: pro 8 proti _ zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
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4) Smlouva o zajištění provedení přeložky pIynárenského zařízení s PPD

a.s. - mostek u FK
(projednóvóníbodu od 74:05 do 16:05 zveřejněného oudiozóznomu)
Přeložku plynového potrubí, které v současnosti vede po konstrukci dosavadního mostku k fotbalovému
klubu si vyžádá stavba nového, širšíhomostku. Ta bude součástí úpravy toku plánované v prostoru mezĺ
návsí a mostkem Povodím Vltavy a.s.. lnvestorem výstavby širšíhomostku a souvĺsejícíchpřeložek bude dle
vzájemné dohody obec Dobřejovice. Cílem je odstranit problematĺcké místo na vodním toku, které může
způsobovat vzedmutí povodňové hladiny výše po toku a zároveň ochranu zmíněných inženýrských sítív
případě povodní. Předpokládané náklady na věcná břemena a režii PPD a.s. činídlesmlouvy 36 000 Kč bez
DPH. Na rozdíl od již schválené smlouvy s Črzo bude stavební firmu vybírat přímo obec, cena za tyto práce
není součástípředložené smlouvy.
Návrh usnesení ć,. 2o2o / 22| 07 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o zajištěníprovedení přeložky plynórenského zořízení
č. 964/2020 se společnostíPražskó plynórenskó Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

Bod

Bod 5) Smlouva o dílo - Zjištění zimní údržby2o2o_2o2L - MK3 a.s.
(projednóvóní bodu od 16:05 do 26:38 zveřejněného audiozóznamu)
Vzhledem k tomu, že stávajícíposkytovatel zimní údržbyv našíobci již nechce pokračovat ve spoluprácĺ a to
především z důvodu změny místa a sídla podnikání, oslovila obec několĺk společností,které tyto sluŽby
nabízejía mají v této oblasti zkušenosti. Zároveň jsme oslovili okolní obce, jakým způsobem zajišťujíúdrŽbu
a případně zda jsou schopni někoho doporučit. Na základě doporučeníjsmejednalise třemispolečnostmĺa
z nich pouze jediná má kapacĺtu a možnost zajistit zimní údržbuvobcĺ. Jedná se o společnost MK3 a.s.,
která zajišťuje nejen zimní údržbuv MěČ Šeberov. Dalšívýhodou je, že zaměstnanec, který by zajišťoval
zimní údržbukomunikací bydlív našíobcĺa potřebnou techniku parkuje u svého domu.
Podmínky zimní údržbya návrh smlouvy vychází z minulých let s tím, že došlo ke stanovení paušálu na 50
výjezdů techniky za období celé zimnísezóny.
Zbyněk Kudláček upozornil, že v příloze smlouvy vypadly některé části komunikací (Polní směrem k Sejkům,
ulice U Potoka, cesta ke Skalníku k panu Bartoňovĺ). starosta zajistídoplnění přílohy o tyto části komunikací
před podpĺsem smlouvy. Dále se Zbyněk Kudláček ujĺšťoval,že při překročenípočtu 10 výjezdů vjenom
měsícĺse nadbytečnévýjezdy hradí z paušálu jiných měsícůaž do výše 50 výjezdů za sezónu - to starosta
potvrdil' Dále se zeptal na celkovou částku 200 000 Kč, která by odpovídala pěti celým měsícům- sm|ouva
ale pokrývá jen část lĺstopadu. Starosta informoval, že s firmou bylo domluveno drŽení pohotovosti již od
počátku lĺstopadu, kdy začala zimní sezóna.
Návrh usnesení č'. 2o2o | 22l 08:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dílo - Zajištěnízimnĺ údržby2020 - 2027 se společností
MK3 a's', kteró je přílohou č.4 tohoto zópisu a pověřuje storostu k jejĺmu podpisu
Výsledek hlasování: pro 7 proti - zdržel se 1 (Stárek)
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 6) Darovací smlouva - zš průhonice
(projednóvóní bodu od 26:j8 do 40:76 zveřejněného audiozóznamu)
Na základě jednání s vedením ZŠa vedením obce Průhonice a starosty obcí, které mají uzavřenu smlouvu o
spádovosti do ZŠPrůhonice starosta informoval o skutečnostĺ,že ZŠPrůhonice byla nucena nakoupit
vybavení pro žáky, které umožnĺlopřijetí všech dětí z naší(nejen) obce. V této souvislosti se starostové
jednotlĺvých obcí dohodli na spolufĺnancování těchto nákladů formou darovací smlouvy pro ZŠPrůhonice a
to v poměru na žáka navštěvujícíhoZŠz jednotlivé obce. V našem případě se jedná o částku v celkové výši
98 451,- Kč.

Vtéto souvislosti starosta informoval, že se jedná o dar, který bude sloužit žákůmjiž navštěvujici zš

Průhonĺcea nezaručuje našíobci udrženíspádovosti pro následující období. Je třeba zmínit, źe jižv letošním
roce byl velký přetlak na zápis do zŠprůhonice a vzhledem k předpokládaným předškolákům v roce 2021
bude situace ještě složitější.
Zároveň starosta informoval o projektu ,,detašovaného pracovĺště"ZŠPrůhonĺcev obci Modletice. obec
Ą

Modletice se snažívrámci svého objektu vytvořĺt jednotřídku pro první stupeň, kterou by rádĺ otevřeli již od
počátku příštíhoškolníhoroku. Zároveň společně s obcí Modletice hledáme řešenízajištění možnostĺ
výstavby školy na úrovni ,,svazku obcí'', která je zvýhodněna v rámci dotačníhopříspěvku. Nĺcméně
případná realizace je v řádu set milionů korun a mĺn. 5 let příprav.
Zbyněk Kudláček vznesl dotaz, zda Čestlice přijímajíjen dětĺ ze své obce' Starosta odpověděl, že Čestlice
spádovost nemá uzavřenu a má určeny své podmínky pro přijímání dětíz jiných obcí. Doplnĺl, že kapacita
v Průhonĺcíchje již zcela naplněna a je možné přijmout jen tolik žáků,kolik školu opustí. Pavla Mikušková
doplnila, že na víceletá gymnázia z Průhonic odcházíjen minĺmum dětí, přestoŽe část z nich byla na víceletá
gymnázia přijata. starosta doplnil informaci o jednání se starostou Jesenice o případném zajištění míst ve
vznikajícíškole ve Zdiměřicích, pak by ale bylo nutné zajĺstit i dopravníobsluhu.
Starosta doporučil schválit dar pro zŠprůhonice a navrhl usnesení'
Návrh usnesení č'. 2o2o |22ĺ o9z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Dorovacĺ smlouvu se zŠprťlhonice no čóstku 98 457,- Kč, kteró je
přílohou č.5 tohoto zópisu a pověřuje storostu k jejímu podpisu
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 7) Zpráva kontrolního výboru
(projednóvőníbodu od 40:76 do 53:40 zveřejněného audiozóznamu)

Předseda kontrolního výboru lng. Pavel Brotánek informoval o výsledcích kontroly zjednání KV č'8. Při
kontrole zápĺsů a plněníusneseníč.18,č'19, č.20 a č.21 nebyl shledán žádný nedostatek.
Ke kontrole plněnívyhlášky č.2/2oI9 o místníchpoplatcích za užíváníveřejného prostranství sdělĺl, že KV se
zabývalo kontrolou za roky 2019 a2o2o.v roce 2019 se kontroloval pouze výčet plateb, skutečný stav jĺž
zjistĺt nelze.
Za rok 2020 byl porovnán aktuální stav reklam a záborů se stavem v evidenci. Některé reklamy nejsou
evĺdovány a tím zároveň nedocházíkvýběru poplatků dle vyhlášky. U evidovaných záborů a reklam byl
shledá n nedostatek v jediném případě, a to u pozemku pa rc. č. 684, kdy je účtovánpoplatek firmě optrea l,
avšak předmětný pozemek není ve vyhlášce uveden. Zároveň není ve vyhlášce uveden pozemek parc. č.
46I/17 , který v době schválení vyhlášky obec ještě nevlastnila.
Kontrola se ještě věnovala stavu využívánípozemků u fotbalového hřiště (budova, pergola, reklamy na
plotu...). starosta doplnil, že tato problematika je součástínásledujícího bodu.
Termín da|šíschůzky KV nebyl s ohledem na epidemĺckou situaci přesně stanoven, na program jsou zatím
zařazeny ko ntro ly pl ně n í usnesen í násled uj ícíchzastupitelstev.
Na základě výše uvedených zjĺštěníana základě doporučení KV navrhl usnesení. Místostarosta následně
navrhl vypuštění pozemku parc.č. 46L/17 z usnesení. Jedná se o pozemek před vrakovištěm - z něj byly
odstraněny vraky a nepořádek, zůstávajíjen automobily s SPZ. Cílem je zajistit i jejich vymístění_ to po
konzultaci s právníkem bude uděláno jako změna místníúpravy vodorovným i svislým dopravním značením
jako vyhrazené parkoviště pro Vozy s povolením oÚ. z diskuze vyplynulo, že by bylo pro případ například
krátkodobého záboru pro stavbu pozemek do vyhlášky dát a proto místostarosta svůj protinávrh stáhl.
Starosta dal tedy hlasovat o původnímnávrhu.
Návrh usnesení č'. 2o2o |22| toz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice pověřuje mĺstostarostu obce:
- zojištěnĺm aktualizace obecně zóvozné vyhlóšky č. 2/2019 o mĺstnĺchpoplatcĺch o pozemky porc. č.
461/17 a parc. č.684.
- zajištěnĺm dodržovóníobecně zúvoznévyhlóšky č.2/2019 o mĺstníchpoplotcích.
Výsledek hlasování: pro 8 proti_ zdržel se Usnesení bylo schváleno.
Bod 8) Aktuální stav u budovy č,.p,245 na pozemku parc.č. st.169 a pergoly
(projednóvónĺ bodu od 53:40 do 7:j0:55 zveřejněného audiozóznamu)
V návaznosti na bod 2) z t2' jednání zastupitelstva obce ze dne L0.10.2019 a na zjištění KV starosta
informoval o skutečnostech ohledně budovy v majetku FK Dobřejovice č.p. 245 a pergoly.
Neníuzavřenaźádná smlouva na pronájem pozemku parc. č. st. 169 v k.ú. Dobřejovice, ktenŕ je v majetku
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obce a na němž stojí komerčníbudova (restaurace, ubytovna, kabiny.'.) ve vlastnictví Fotbalového klubu
Dobřejovice. Důvodem doposud neuzavřené smlouvy je skutečnost, že bylo její uzavřeni (viz zápis ć..L2
jednání zastupitelstva ze dne 10.]_0.2019) podmíněno ,,legaltzací" černéstavby pergoly, kterou postavĺl FK
bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, na což byli zástupci FK několikráte upozorněni. l přes
veškerou snahu vedení obce, kdy opakovaně požádala stavební úřad o prodloužení lhůty na dodání
potřebných dokumentů ze strany FK, dne 5.10.2020 vydal stavební úřad Rozhodnutí nařízení o odstranění
stavby pergoly ve lhůtě do 6tĺ měsíců.
Dle Výzvy stavebního úřadu ze dne 2.7 .2020 měl stavebník (FK) doložĺtnásledující podklady:
- doplnit technickou zprúvu k vybudovanému přĺstřešku (pergola), zejména účelužĺvónĺa funkce přístřešku

-

dle skutečného stavu.

doplnit kopii kolaudačníhosouhlasu/rozhodnutí ke stavbě č.p.245
doplnit zóvazné stonovisko HZS ke skutečnémuúčeluužĺvóní
doplnit zóvazné stonovisko KHS ke skutečnémuúčeluužĺvónĺ
dle ĺnformacístavebního úřadu bylo na pergolu předloženo požárně bezpečnostní řešenína ,,zastřešený
průchod", který je V rozporu se skutečným užívánímstavby, protože jak bylo i na základě prohlídky
stavebního úřadu dne L2.5'20zo zjištěno, ve skutečnosti sloužípergolajako předzahrádka restaurace.
V důsledku nedodaných podkladů ze strany FK a ve snaze pomoci s legalizací černéstavby pergoly na
pozemku obce bylo dohledáno Kolaudačnírozhodnutízedne 20.2.1992 na stavbu budovy, která obsahuje:
- v přĺzemí: vestibul, soc. zořĺzenĺpro muže a ženy, 2 umývórny, sklad, pródelnu kotelnu, vodórnu,
kancelóř, spol. místnost a kuchyňku.
- V 7. potře: ubytovací místnosti, soc' zařízení, spol. mĺstnost, koncelóř, o služebnĺbyt 2+1 s příslušenstvĺm.
Na základě ověřenína stavebním úřadu neník dĺspozĺciŽádný dalšídokument (změna stavby, rekolaudace,
nebo změna užívánístavby) a je tedy zŕejmé, že právě platné Kolaudačnírozhodnutíz roku 1992 a skutečný
účelužíváníbudovy jsou v rozporu a z tohoto důvodu nebude možnébez ,,legalizace" změny skutečného
užíváníbudovy získat požadovaná stanoviska a dokumenty stavebním úřadem a tím legalizaci pergoly.
V této souvislosti je třeba ještě zmínit i skutečnost, že není tedy uzavřena ani smlouva na odběr vody z
obecní studny na pozemku 595/10 a zároveň byly zjištěny informace o likvidaci odpadních vod z objektu
č.p' 245, která probíhá z většíčástĺbud' přímo (kuchyně restaurace a sprchy), nebo nepřímo přes netěsnou
jímku s přepadem do přilehlého potoka.
Starosta informoval, že v této věci je připraven zahájit jednání s vedením FK, které má za cíl narovnat
smluvní vztahy (pronájem pozemku pod komerčníbudovou , zábory veřejného prostranství ať už stavby,
nebo reklamy, odběr vody z obecní studny). Dalšízmíněnévěci (například nakládání se splaškovýmĺvodamĺ)
jsou na zodpovědnosti majitele a provozovatele. obec se nicméně snažínapojení objektu na obecní
kanalizaci umožnit, a proto připravuje projekt odbočky vodovodního a kanalizačního řadu z Čestlĺckéulice
ale je to otázka řady měsíců.
Ladislav Bezouška vznesldotaz, jak je možné,že se na tyto skutečnosti přišlo až nyní. Starosta odpověděl, že
v průběhu celého procesu povolování pergoly chodil na stavební úřad a snažil se jednat ve prospěch
povolení pergoly. Ale protože opakovaně stavebnímu úřadu nebyly ze strany FK dodány požadované
dokumenty, tak nebyl schopen posouvat probíhajícířízení dál. Proto se snažil požadovanédokumenty
(kolaudačnírozhodnutí...) dohledat sám a pokusit se je stavebnímu úřadu doložit. Jan Krejčí,ktený v této
věci za FK jednal, byl upozorněn, že pokud je u pergoly problém s požárně bezpečnostním řešením, tak si
musí uvědomit, že pergola jako černá stavba stojí na obecním pozemku a zodpovědnost V případě že by
pergola na někoho spadla má starosta. Starosta o tom, co je třeba udělat proto, aby stavba měla schválené
poŽárně bezpečnostní řešení jednal s příslušným referentem hasičů,panem Hošpesem. Z jeho strany bylo
jednoznačně sděleno, že pokud chtějí k budově cokoli přistavovat, je nutné mít nejdříve platné požárně
bezpečnostní řešení na vlastní budovu' Zároveň když se jedná o zahrádku restaurace, musí mít restaurace
platnou kolaudaci. o tomto byl pan Krejčíinformován. Na otázku Ladislava Bezoušky, zda tato kolaudace
není, odpověděl starosta, že pravděpodobně není. Nebyla dohledána v archivu stavebního úřadu, ani
obecního úřad u Dobřejovice.
Pavla Mikušková se zeptala na stav povolení kabin. Starosta odpověděl, že ty ve stavebním povoleníjsou.
Z hlediska hasiče je v pořádku i ubytovna v případě, že v kolaudaci jsou ubytovací místnosti. To, jestli jsou
pro sport, či za jiným účelem,nehraje V tomto roli. Po instalaci požárních dveří a instalaci hasicích přístrojů
by ubytovna souhlas s požárně bezpečnostním řešením asi dostala. Hlavním problémem je, Že jestli
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neexistuje nic jiného než uvedené kolaudačnírozhodnutí, tak v tuto chvíli je provoz restaurace v této
budově načerno.
Pavla Mĺkuškováse zeptala, jak je to s povolením tribuny s ohledem na její využíváníĺ při akcích obce.
Starosta promítl dané stavebnípovolení, ve kterém opravdu trĺbuna neníuvedena.
Martĺn Joza uvedl, že to je na kompletní revizĺ celého stavu. Uvedl, že k uvedenému stavu evidentně
docházelo dlouhodobě, vrcholem podle všeho byla pergola, kterou na daný stav Fotbalový klub sám
upozornil.
Libor Stárek se zeptal, zda když je v horním patře schválen byt 2+1, tak to nelze vyuŽívat jako ubytovnu.
Starosta uvedl, že to je věcí posuzování stavebního úřadu. Zeptal se, co má být výsledkem jednání, zda je to
jen otázkou sm|uvních vztahů s obcí, nebo ĺ otázku nakládání se odpadními vodami V rozporu s kolaudací
apod... Starosta odpověděl, že obcĺ nevzniká oznamovací povĺnnost. Ladislav Bezouška řekl, že není na
obecním úřadu, ale na řešenístavebního úřadu, hygieny, hasičůapod..' Dále se zeptal, zda budova má
požárně bezpečnostní řešení. Starosta odpověděl, že dle ĺnformacíod J. Krejčíhoano, nicméně v archivu
stavebního ani obecního úřadu není k dispozici. Jan Chvátal doplnil, že kolaudace je historická, součástí
tehdejší dokumentace muselo být i požárně bezpečnostní řešení odpovídajícítehdejším předpisům. Normy
se od té doby ale výrazně zpřísnily. Nĺcménědo doby, kdy se nebude dělat změna stavby, není třeba
dokládat nové požárně bezpečnostní řešení.
Ladĺslav Bezouška se zeptal, zda má stavební úřad návrh řešení. Místostarosta uvedl, že ohledně pergoly je
to jednoduché - stavební úřad nařídil její odstranění. Starosta doplnil, Že ohledně využíváníbudovy platí
,,kde nenížalobce, není soudce". Pavla Mikušková se zeptala, zda rozhodnutío odstranění pergoly se nedá
zvrátit. Starosta rekapituloval celý proces od podánížádostĺvříjnu2oI9 a od té doby bylo zahájení,výzva
k doložení, přerušení, opětovné zahájení, opětovná výzva k doložení, odstranění, zastavení odstranění,
schůzka na místě, opětovná výzva k doložení' FK neudělalo ani jedno a 5.10.2O2O jako poslední instĺtut
přĺšlo rozhodnutí o odstranění stavby s 15denní lhůtou na odvolání, kterou FK nevyužilo. Jsme ve stavu, kdy
s tím nejde dělat vůbec nic, protože FK nebylo schopno dodat požadovanépodklady, nebo je nedodalĺ
v požadovanémobsahu. A to i přes ročnísnahu starosty na stavebním úřadu.
Martin Joza uvedl, že jedna věc je jak se k tomu postaví dotčenéorgány, ale vznesl otázku, jak se k tomu má
postavit zastupĺtelstvo obce, protože tam probíhá něco, z čeho hrozí obci riziko postihu. Starosta uvedl, že
pergola je v řešenía bude odstraněna. Dalšívěci by měly být obsahem jednání s fotbalovým klubem, které
je v návrhu usnesení. Na jednání zastupĺtelstva to nevyřešíme, je třeba to projednat s vedením fotbalového
klubu a najít řešení. Vyřešení nevhodného nakládání s odpadními vodami nebude pravděpodobně ze strany
provozovatele a majitele budovy vyřešeno do měsíce, každopádně to bude jedním z bodů schůzky a
v zápisu z ní by mělo být uvedeno řešení. Na jednání bude i místostarosta. Přijednání bude starosta striktně
oddělovat fotbalový klub jako spolek pro podporu fotbalu a provozovatele jednotlivých služeb v budově.
Zábor veřejného prostranství předzahrádky restaurace se tedy budou řešit s provozovatelem restaurace, ke
které patří, ne s fotbalovým klubem. Na druhou stranu je naprosto fér, aby peníze, které se tam vyberou by
se měli Vracet do podpory fotbalu v Dobřejovicích a to transparentně a prokazatelně v rámci dotací a
ĺnvestic do hřišĹ o které se už nyní obec stará.
Ladislav Bezouška vznesl dotaz, jestli obec má informacĺ, jak je v objektu nakládáno s odpady, když za
objektem dle něho docházelo kjejich pálení. Místostarosta odpověděl, že na začátku tohoto roku obec
zajišťovala, aby pro každéč.p. byl zajĺštěnodvoz komunálního odpadu. U objektu č'.p. 2a5 je to dle
informacíod svozové firmy řešeno smlouvou napřímo s nĺmĺ(jedná se o právnickou, nĺkoli fyzickou osobu)'
o hospodaření s tříděným odpadem nemá obec informace.
Starosta dĺskusi ukončĺls tím, že by byl mile překvapen, kdyby na jednání s FK dostal doklad o změně
užívánístavby,což by část problémůvyřešilo' Kdyby to tak bylo, byla by to úleva pro obě dvě strany.
Návrh usnesení č'. 2o2o |22| tí-z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice bere informoce o oktuólnĺm stavu objektu č.p. 245 a pergoly na pozemku
porc. č. 153/65 na vědomí, uklódó starostovi zohójit jednónĺ s vedenĺm Fotbalového klubu Dobřejovice a
předložit zostupitelstvu obce na příštímjednónĺ nóvrhy řešenĺ.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

9) lnformace o rozpočtových opatřeních ć'. 5l2o2o a 612020, přijatých V pravomoci starosĘ
(projednóvónĺbodu od 1:j0:55 do 7:32:33 zveřejněného audiozóznamu)
Rozpočtovéopatření č..5/2o2o bylo přĺjato z důvodu potřeby navýšit výdaje na paragrafu 2310 Pĺtná voda o
15 000 Kč. Výdaje se týkaly projekce vodovodního řadu a přípojky u fotbalového hřiště. o stejnou částku
byly sníženyvýdaje na paragraf u 617I Čĺnnostmístnízprávy. Vliv Ro je tedy neutrální.
Rozpočtovéopatření č.. 6/2020 bylo přijato z důvodu potřeby navýšit přĺmy a výdaje na volby do krajského
zastupitelstva o 3]. 000 Kč. Vliv Ro je tedy neutrální.
Zastupitelstvo vzalo informaci no vědomí'
Bod

Bod 10)Rozpočtové opatření ć,. 7 ĺ2o2o

(projednóvónĺ bodu od 1:32:33 do 1:34:34 zveřejněného oudiozóznamu)

Návrh rozpočtovéopatření č..7/2020 obsahuje na příjmové stránce přeúčtovánídaruod spol. CANABA na
správný paragrafu (nikoli původní 3319, ale správný 3399). Zároveň se zvyšují výdaje na Paragrafu 3113 Základní školy o L00 ooo Kč v důsledku přijaté darovací smlouvy se Zš Průhonice. o stejnou částku se snižují
výdaje v paragrafu 6L7I - Čĺnnostmístnísprávy. Vliv Ro je tedy neutrální.
Návrh usnesení č'. 2o2o l 22| L2:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopotřenĺ č. 7/2020, které je přĺlohou č.6 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno'
Bod 11) Žádost o dotaci MMR - Úpravy ulice K Lesíku
(projednóvónĺbodu od 1:34:34 do 7:38:57 zveřejněného oudiozóznamu)
Místostarosta seznámĺl s možností žádat na projekt ,,Úpravy ulĺce K Lesíku, Dobřejovĺce" na MMR v rámci
dotačníhotitulu ,,Podpora obnovy místních komunikací" o dotaci ve výši až 80% nákladů. Na základě
dobrých zkušeností z Průhonic a doporučení p. Mikuškové byla oslovena společnost FAlR cREDlT, se kterou
obec připravuje dlouhodobou strategii získávání dotací. Tato společnost nabídla cenu za podání žádostĺ
40 000 Kč bez DPH, s tím, že druhá splátka této částky ve výšĺ25 000 Kč bez DPH bude splatná pouze
v případě úspěchu žádosti' Společnost nabídla své služby na projektové řízenížádosti včetně závěrečné
zprávy, a to Vceně 36000 Kč bez DPH. objednáno zatím bylo pouze podání žádosti' Pro úspěšnépodání
žádostĺje nutné, aby zastupitelstvo její podání schválĺlo svým usnesením. Ukončenípříjmu žádostí je 2L.
prosince 2020.
Návrh usnesení č. 2o2o l 22l L3:
Zostupitelstvo obce bylo seznómeno s možnostípodóní žódosti o dotaci do podprogromu Ministerstvo pro
mĺstnírozvoj "Podpora obnovy a rozvoje venkova - DT 717d8210A - Podporo obnovy místních komunikací"
vyhlóšené dne 12. řĺjno 2020. Nózev projektu - Úpravy ulice K Lesíku, Dobřejovice. Zastupitelstvo obce
podónĺ žódosti schvólilo a souhlasí.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 12) Protipovodňová opatření obce Dobřejovice
(projednóvónĺbodu od 1:38:57 do 7:47:27 zveřejněného audiozóznamu)
Na základě plnění usnesení č..2o2ol19/09 starosta předložil návrh na vypracování aktualizace Povodňového
plánu, ktený by vypracovala společnost ENV|PARTNER, s.r'o.. Jedná se o projekt digitálního povodňového
plánu (dPP), který bude v rámci projektu zpracován v souladu s Metodikou ĺvlŽp pro tvorbu digitálních
povodňových plánů, včetně napojení na dĺgitální plán Čn a Povodňový informační systém Povls současně
bude splňovat náležitosti určenénormou. Zpracovaný dPP bude zpřístupněný na webových stránkách obce,
a tím bude dostupný i pro všechny členy místnípovodňové komise. obec tak bude dĺsponovat digĺtálním
povodňovým plánem splňujícímveškeré poŽadavky stanovené platnými legislativními normami, včetně
mapových podkladů. Elektronická verze dPP plánu bude poskytnuta na CD vybraným členůmpovodňové
komĺse, případně dalším složkám zapojeným v povodňové ochraně. odkazy na veřejně přístupné digĺtální
povodňové plány budou zpřístupněny v dPP ČR.
Technická část projektu bude řešit vybudování varovného a vyrozumívacího systému, jehož náplní bude
vybudování hladinoměru tedy inteligentní ultrazvukové sondy, která bude založena na principu měření
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časovéprodlevy mezi vyslaným a přĺjatým ultrazvukovým impulsem. Dále bude vybudována Siréna
umístěná na budově oU, jakožto zajištěnívarovnéhosignálu s napojením na HZS, která v obci není.

Starosta doplnil, že společnost ENV|PARTNER, s'r.o. byla oslovena na doporučení obcí, které již tato zařízení
mají a zároveň z důvodu vysoké úspěšnostipři získávání dotací, o kterou bychom rádi požádali a jejíž
adminĺstracĺ by tato společnost zajistĺla' Celková nabídnutá částka za realizaci projektu je ve výši 54og4I,Kč bez DPH, přičemž výše dotačníhopříspěvku je ve výši 70 _ 85 %.
Zbyněk Kudláček vznesl dotaz, zda by bylo možnénový systém propojit se stávající službou Mobĺlnírozhlas'
Starosta informoval, že rozesílání SMS zpráv členůmpovodňové komise a majitelům ohrožených objektů
bude součástínového systému. Místostarosta doplnil, že v případě potřeby bude SMS zprávy přes Mobilní
rozhlas posílat on, jako člen povodňové komise a zároveň administrátor Mobilního rozhlasu. Zbyněk
Kudláček dále vznesl dotaz na vzhled měřící sondy. Starosta odpověděl, že se jedná o trubku, kdy uvnitř je
umístěn ultrazvuková sonda, přičemžnapojenína el. energii bude provedeno z č.p.36.
Návrh usnesení č'. 2o2o | 22| Mz
Zastu pite lstvo obce Dobřejovice
- Schvaluje Smlouvu o dĺlo se společností ENV|PARTNER s.r.o. na projekt s nózvem ,,Protipovodňovó
opotření obce Dobřejovice" v rómci operačního progromu Životní prostředí, kteró je přílohou č.7
tohoto zópisu a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
- Schvoluje podóní žódosti o dotqci v rómci operačníhoprogromu Životnĺ prostředĺ.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdrželse Usnesení bvlo schváleno.
Bod 13) Ceny vodného a stočného na rok 2021
(projednóvóníbodu od 7:47:27 do 1:52:54 zveřejněného audiozóznamu)
Provozovatel vodovodu, kanalizace a Čov v obcĺ předložil v soutadu se Smlouvou o komplexním provozování
vodohospodářského infrastrukturního majetku obce Dobřejovĺce návrh kalkulace vodného a stočnéhopro
obec Dobřejovice na rok2021' včetně komentáře. Ceny vodného a stočnéhopro koncové zákazníky včetně
DPH zůstanou na úrovni začátku roku 2020. U vodného dojde k navýšenínájemného za vodohospodářská
majetek z443ooo na 495 500 Kč bez DPH ročně. U stočnéhobude mocidojít k narnýšenínájemného za VHM
z 578 000 na 787 000 bez DPH ročně. Celkové nájemné bude mezĺročněnavýšen o o cca 25%o.
Návrh usnesení č,. 2o2o |22| t5:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí s předloženým nóvrhem cen vodného a stočného pro obec
Dobřejovice na rok 2027 ve výši pro vodné 37,07 Kč/m3 s DPH o pro stočné45,37 Kč/m3 s DPH a uktódó
mĺstostorostovi do 30.1L.2020 doručit provozovateli souhlasné stonovisko obce k tomuto núvrhu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 14)Termíny zasedání zastupitelstva na 1. pololetí 2021
(projednóvóníbodu od 7:52:54 do 7:54:70 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta navrhl pokračovat v zavedené praxi kdy zasedání zastupitelstva obce probíhajívždy druhý čtvrtek v
měsíci. Navržené termíny v druhém pololetí by tedy byly: L4. ledna, LL. února, 4. března, 8. dubna, 13.
května a 10. června.
Návrh usnesení č,. 2o2o ĺ22| t6:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice stanovuje termíny řódných zasedóní zostupitelstvo obce Dobřejovice na
1. pololetĺ 2027 na 74.1.2021, 77.2.2027, 4.3.2021, 8.4.2027, 13'5.2021 o 70'6.2027.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
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Bod 15) Různé
(projednóvóníbodu od 7:54:70 do 2:18:47 zveřejněného audiozóznamu)
o lnformace o projednání architektonické koncepce návsi s veřejností
Původně plánované projednání s veřejností nebude moci z důvodůprotiepidemických opatření
proběhnout. Ve Zpravodaji byla uveřejněna výzva, aby se zájemcĺ, kteří mají podněty ohledně
centra obce hlásili místostarostovi. Tito společně s předem vytipovanými zástupci spolků a
podnĺkatelůV centru budou zpracovateli studie pozvánĺ okolo 8.12'2020 na oÚ, kde se jich
archĺtekti budou ptát na jejĺch podněty ohledně současnéhostavu centra obce.
o lnformace o konání kuIturních akcí
Původně byly plánovány na prosinec dvě akce. Rozsvěcenívánočního stromu proběhne
29.L1'.Zozo v 17:00. Nebude se ale jednat o organĺzovanou akci, pouze dojde v 17,00 k rozsvícení
stromku a pan Štěpán Hodač z okna oÚ zahraje pár koled pro ty kdo se budou procházet na návsi.
Starosta apeloval na ty, kteří se v danou dobu budou na návsi pohybovat, aby dodržovalĺ
bezpečnostníopatření, měli roušky a neshlukovali se. Setkání seniorů bylo vyhodnoceno jako
rizikové pro tuto ohroženou skupinu a letos se konat nebude. Senĺorůmnad 70 let starosta
s předsedkyní kuĺturníkomĺse osobně doručípři zachování bezpečnostních opatření příspěvek
1000 Kč. Pro senĺory se na dalšírok chystajídvě nové akce, o ktenich bude informovat Kulturní
komise na dalších jednáních zastupitelstva.
o lnformace o průběhu zpracování rozpočtu na rok 2021
Zastupitelé dostali e-mailem prvotní návrh rozpočtu. Ten je vzhledem k sĺtuaci na příjmové
stránce co se týká příjmu z danívelmi konzervativní, na výdajové stránce obsahuje náklady na
realizacĺ mnoha projektů (chodníky a přechody na Čestlické, oprava ulice k Lesíku, odbočka
vodovodu a kanalĺzace ke hřišti, nové cesty...) i na projekcidalších projektů' obsahuje ivýrazné
zvýšenínákladů na nakládánís odpady čĺdopravníobslužnost. V tomto směru je aktuálně
navržený schodek rozpočtu ve výši cca 1,5 milionu dobrou zprávou, bude s přehledem kryt
přebytkem z letošního roku' V návrhu docházíještě k upřesňování, bude vyvěšen společně
s návrhem rozpočtovéhovýhledu na roky 2023 a 2024 okolo L9.1'L'2oŻo. Zastupĺtelé bylivyzváni
k prostudování rozpočtu, k sdělení dotazů a přĺpomínek ideálně nejpozději na prosincové schůzce
zastupĺtelůtak, aby se včas daly zapracovat do rozpočtu.
o lnformace o realizaci první fáze instalace dopravního značenídle nového pasportu
Starosta informoval o provedení nástřiku vodícíchčar na všech sĺlnicíchlll. třídy v obci. Čáry
v barvě byly zrealĺzovány z rozpočtu obce, do příštíhoroku máme příslib z Krajské zprávy na
obnovu v trvanlivějším plastu. Byla objednána prvnívlna realizace svislého dopravního značení
z nově schváleného pasportu. Jde především o značky regulujícízákaz vjezdu nákladních vozidel
do obce. Umístění proběhne v týdnu od 23.-30.11 .2oz0. Následně bude obecní policie instruována
ke zvýšeníkontrolníčinnosti zaměřené na dodržovánízákazu vjezdu nákladních vozidel
s celkovou hmotnostívyšší
než 6 tun, které nemají objednávku, dodací list do Dobřejovic čĺsídlo
v obcĺ. Dalšíčástproběhne V roce 202]., částečněpracovníky obce.
V. soUHRN

pŘllłľýcľUsNESENí DNE

12.11.2o2o

U snesen í č'. 2o2o l 22l oĹ:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice lng. Jano

Chvótalo.
Usnese n í č'. 2o2o | 22| 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu
Pavlu Mikuškovou a pano Mortinq Jozu.

z

jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice panĺ

í č'. 2o2o l 22ĺ 04:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujícĺ progrom jednónĺ zostupitelstvo obce Dobřejovice:
Usnese

7.
2.
3.

n

Kontrola usnesení
Dodotek č.7 ke Smlouvě o smlouvě budoucĺ kupnĺ_ oPTREAL spol.s.r.o.
Smlouvq o úpravě próv o povinnostĺ provozně souvisejĺcĺchvodovodťl _ oPT NET spol. s.r.o.
..1U.

4'
5.
6.
7'

Smlouva o zajištěníprovedenĺ přeložky plynórenského zařízenĺs PPD a's. _ mostek u FK
Smlouvo o dílo _ Zajištění zimnĺ údržby2020 _ 2027 - MK3 a.s.
Darovací smlouva _ ZŠPrůhonice
Zpróva kontrolnĺho výboru
Aktuólní stav u budovy č.p' 245 no pozemku parc.č. st.1-69 a pergoly

8.

9.

lnformace o rozpočtových opatřeních č. 5/2020 a 6/2020, přijatých
10. Rozpočtové opatření č.7/2020
71'. Žódost o dotaci MMR _ Úpravy ulice K Lesíku
72. Protipovodňovú opotření obce Dobřejovice
7j. Ceny vodného a stočnéhona rok 2027
74. Termíny zasedóní zastupitelstva na 1' pololetĺ 2027
75. Rťlzné

o

v

pravomocistarosty

lnÍormace o projednőní architektonické koncepce nóvsi s veřejností

:ŕ;'::Zii:,-#'ľiiiiiiľ:ľ:;:,:"::;:značenĺdlenovéhopasportu
U

snesen í č,. 2o2o | 22 | 05

:

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Dodatek č.7 ke Smlouvě o smlouvě budoucĺ kupní na stavbu
,,D)BŘEJ)V\CE - Propojení vodovodů + Rš" a pověřuje starostu kjeho podpisu a nósledně i kpodpisu
samotné Kupnĺsmlouvy se společnostíŻPTREAL spol.s.r.o., kteró je přĺlohou č.2 tohoto zópisu.
Usnese

n í č. 2o2o l

Usnese

n

22ĺ 06:

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o úpravě vzójemných próv a povinností vlostnĺkŮ
provozně souvisejĺcíchvodovodťl se společnostíoPT NET s.r.o., kteró je přílohou č.3 tohoto zópisu a pověřuje
storostu k jejímu podpisu
í č,. 2o2o l 22 | 07

z

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o zajištěníprovedenĺ přeložky ptynórenského zařízení
č. 964/2020 se společnostíProžskó plynórenskó Distribuce, o's. o pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Usnese

n

í č,. 2o2o l 22ĺ o8z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dílo _ Zajištěnízimní údržby2020 - 2027 se společností
MK3 o.s., kteró je přĺlohou č.4 tohoto zópisu a pověřuje storostu k jejímu podpisu
U

snese

n

í ć,. 2o2o | 22 l o9

z

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Dorovocĺ smlouvu se zŠprůhonice na čóstku 98 451,- Kč, kteró je
přĺlohou č.5 tohoto zdpisu a pověřuje starostu k jejímu podpisu
Usnese n í č,. 2o2o l 22ĺ Lo:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice pověřuje místostorostu obce:
zajištěním aktualizace obecně zóvazné vyhlóšky č. 2/2019 o místnĺchpoplatcích
461/17 a porc. č.684.
zajištěním dodržovóníobecně zóvazné vyhlóšky č.2/2019 o mĺstníchpoplatcích.

'

o

pozemky porc.

č.

-

Usnesen í č'. 2o2o / 22| LĹ:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice bere informace o aktuólním stavu objektu č.p. 245 a pergoly na pozemku
parc. č. 153/65 na vědomí, uklúdó starostovi zahójit jednóní s vedením Fotbatového ktubu Dobřejovice a
předložit zostupitelstvu obce na přĺštímjednóní nóvrhy řešení.
Usnesen í č'. 2o2o l 22l L2z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje rozpočtovéopotření č. 7/2020, které je přílohou č.6 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ- zdrŽel se U

snese

n

í č,. 2o2o l 22 |

t3:

Zastupitelstvo obce bylo seznómeno s možnostĺpodónĺ žódosti o dotaci do podprogramu Ministerstvo pro
mĺstnĺrozvoj "Podporo obnovy o rozvoje venkovo - DT 717d8210A - Podpora obnovy mĺstních komunikocĺ"
vyhlóšené dne 12. října 2020. Nózev projektu - Úpravy utice K Lesíku, Dobřejovice. Zostupitelstvo obce
- 11-

podúnížódosti schvólilo a souhlosí.
Usnesení č,. 2o2o / 22| Ĺ4:

pite lstv o obce D obřejovi ce
Schvaluje Smlouvu o dílo se společnostĺ ENV|PARTNER s.r.o. na projekt s nózvem ,,Protipovodňovó
opotření obce Dobřejovice" v rómci operačnĺhoprogromu Životní prostředĺ, kteró je přílohou č.7
tohoto zópisu a pověřuje stqrostu k jejímu podpisu.
- Schvoluje podónĺžúdostio dotaciv rómcioperačního progrqmu Životníprostředí'

Zo stu

-

Usnese

n

í č'. 2o2o ĺ 22ĺ L5

Usnese

n

í č'. 2o2o | 22l

:

Zostupitelstvo obce Dobřejovice souhlosí s předloženým nóvrhem cen vodného a stočnéhopro obec
Dobřejovice no rok 202L ve výši pro vodné 37,07 Kč/m3 s DPH a pro stočné45,31 Kč/m3 s DPH a uklódú
místostarostovi do 30.77.2020 doručit provozovoteli souhlosné stanovisko obce k tomuto nóvrhu.

t6:

Zostupitelstvo obce Dobřejovice stonovuje termíny řódných zosedóní zastupitelstvo obce Dobřejovice na
7' pololetĺ 2027 no 74.7.2021, 71.2.2021, 4.3.2027, 8.4'2021, 13.5.2021 a 10.6.2027.
V. zÁVĚR
Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve20:21'.

Přílohy zápisu:

1)
2|

3)
4)
5)
6)
7)

Prezenčnílistina
Dodatek č.1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní na stavbu ,,DOBŘEJoV|CE
RŠ"

-

Propojení vodovodů +

Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníkůprovozně souvisejících vodovodů se
společnostíoPT NET s.r.o.
Smlouva o dílo - Zajištění zimní údržby2020 - 2o2L se společností MK3 a.s
Darovací smlouva se ZŠPrůhonĺce
Rozpočtovéopatření č.7l2o2o
Smlouva o dílo se společností ENV|PARTNER s.r.o. na projekt s názvem ,,Protĺpovodňová opatření obce
Dobřejovice" v rámci operačníhoprogramu Životní prostředí

Zápis byl vyhotoven dne ]-6.11'2020

Zapisovatel:

lng' Jan Chvátal

ověřovatelé:

Pavla Mikušková

Starosta:

''. dne 1'6.71''2oŻo

Martin Joza

dne 16.11.2020

Martin Sklenář

dne 16.L1.2020

tL'

,

ň EJ o

Vyvěšeno dne 16.1L.2020
Sejmuto dne

t-) - IL

