oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsa 26, 25L oLDobřejovice,

tČ: 0024oL4L

Zápis č. 36
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 17. 2. zo22 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.

Přítomni:

lng. Pavel Brotánek, Ladĺslav Bezouška, Martin Joza, Pavla Mikušková, lng. Libor Stárek,

omIuveni:

Martĺn Sklenář
občanéobce Dobřejovice: 0
Mgr. Martĺn Čmolík,lng. Jan chvátal, Bc' Zbyněk Kudláček

t.

ZAHAJENí zAsEDÁN í zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupĺtelstvo") bylo zahájeno v ]-8:].0 starostou obce
Martĺnem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. ]_ zákona
oobcích, informace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce od 9.2.20ŻŻ. Současně byla
zveřejněna na elektronĺcké úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 6 členůzastupitelstva, Mgr. Martin Čmolík,lng. Jan Chvátal a Bc.
Zbyněk Kudláček se z jednání omluvilĺ. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, že je z veřejného zasedání pořĺzován audiozáznam, kteni bude
následně zveřejněn na ĺnternetových stránkách obce. Zároveň upozornil přítomné, že průběh jednání je žĺvě
přenášen prostřednictvím obecní facebookové stránky, kde jsou záznamy také uchovávány.

lt. URčENízAPtsoVATELE A oVĚŘoVATELŮ

Starosta navrhl, aby z důvodu neúčastĺmístostarosty byl určen jako zapisovatel zápisu, k návrhu nebyly
Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č. 2022|36l ot2
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem 36. jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice starostu
Mortino Sklenóře'

Výsledek hlasování: pro 6 proti0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Starosta navrhl určĺtověřovateli zápĺsu z jednání zastupĺtelstva obce Dobřejovĺce Pavlu Mikuškovou a ing.
Libora Stárka. Dalšínávrhy nebyly předloženy.
Návrh usnesení č'. 2022| 36l 02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z j6. jednónízostupitelstva obce Dobřejovice paní
Povlu Mikuškovou a lng. Libora Stórka.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
llt. PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednóvóní bodu od 00:02:30 do 00:05:14 zveřejněného audiozóznamu)

Starosta navrhl doplnĺt jako samostatný bod:

-

Dodotek č.7 ke Smlouvě o poskytovóní finančníhopříspěvku no neinvestičnívýdaje
česttÍce
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-

obec

Revokace usnesení č.2021/31/08 - odkup nemovitosti č.p.3 a pozemku porc.č. 748 - českó pošta
Přĺjetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci ,,Rozšířeníchodníku v ulici česttÍckéd oprdva
dešťovékanalizace"

Starosta požádal přítomnéo případné dalšínávrhy na doplnění zveřejněného programu. Dalšínávrhy jĺž
nebyly uplatněny.
Návrh usnesení č,. 2022ĺ 36 ĺ 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující program 36. jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
7. Kontrola usnesenĺ
2. Memorandum o spolupróci s obcĺ Čestlice na výstavbě Nové záktadní školy
3. Dohoda o vytvoření společnéhoškolskéhoobvodu _ obec Česttice
4. Dodatek č.7 ke Smlouvě o poskytovónífinančního přĺspěvku no neinvestičnívýdaje _ obec Česttice

5'

Architektonickó studie ,,Stavebnĺ úprovy a přĺstavba Sportovnĺho a společenského centra

Dobřejovice"
Smlouva o zřízenívěcného břemene _ ÚW tnternet s.r.o.
Dorovacísmlouva no pozemky parc. č. 130/33, porc. č. 149/20 a porc' č. 1046 o čósti pozemkťl parc.
č. 153/1 a parc. č. 753/80, vše v k.ú. Dobřejovice
8. Zpróva z Kontrolnĺho výboru
9. opravo zópisů z 29. a 35. zasedóní Zastupitelstva obce
10' Revokoce usnesenĺ č. 2021/31/08 _ odkup nemovitosti č.p.3 o pozemku parc.č. 748 _ českó pošta
77. Změna č.4 územnĺho plónu Dobřejovic
12' Přijetí dotoce z rozpočtu Středočeskéhokraje na akci ,,Rozšĺřeníchodnĺku v ulici Česttickéo oprovo
dešťovékonolizqce"
73. Různé
o lnÍormoce o stavu projektu ,,Nový chodník podél ulice Košumberk"
o lnformoce o podaných žódostech o dotaci
Výsledek hlasování: pro 6 proti0 zdržel se 0
Usnesení bylo schvá leno.

6.
7.

lV. PRoJEDNÁľí gooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvónĺ bodu od 00:05:74 do 00:72:00 zveřejněného audiozóznamu)
a

Usnesení č,. 2o2oĺL9lo9 _ Krizový a Povodňový plán - Trvá - doposud stále nebylo
rozděleno plněníz dotačníhotitulu, čekáme na sdělení' Projekt protipovodňových opatření
je již zpracován.

a

a

a

a

a

Usnesení č,.2o2Ll28l10 - záměr prodeje pozemků parc. č. 753/709, 753/1'10 a L53/711' ,
příprava smlouvy se závazkem Povodí Vltavy - Splněno částečně- kvůli vyřešení žaloby na
pozemek v Mlýnském rybníku dojde k výrazné změně - tedy směně pozemků. Probíhají
práce na geometrických plánech a oceněnísměňovaných pozemků.
Usnesení ć'.2o21/3ol08 - Smlouva služebnost Arcibiskupství pražské_Trvá - Smlouva byla
podepsána z našístrany a doručena druhé straně k podpisu a podání zápisu do KN.
Usnesení č.2o2u33l14 - SoD TES spol. s.r'o., na akcĺ ,,Rozšířeníchodníku v ulicĺ Čestlickéa
oprava dešťovékanalizace, Dobřejovice" - Splněno - smlouva byla podepsána oběma
smluvními stranami a je založena. Zahájení stavby je plánováno na L'4'2022'
Usnesení č,. 2o2Lĺ34lo5 - předání obsahu změny č. 3 územního plánu a zabezpečení
zpracování návrhu změny - Splněno částečně- obsah změny byl předán, na návrhu začal
pracovat projektant
Usnesení č,. 2o2L|34ĺ06 - Smlouva o zajĺšťovánía financování dopravní obslužnosti se
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o

o
o

Středočeským krajem - Splněno částečně - lnformace o schválení smlouvy byla odeslána na
kraj. Nyní se čeká na schválení smlouvy Radou Středočeského kraje, poté bude smlouva
podepsána.
Usnesení č,.2o2ll34l08 - jednání s obcí Čestlice ve věci vzniku Dobrovolného svazku obcí
(DSo) za účelemvýstavby společnéZákladní školy, předložení dokumentace ke vznĺku DSo Splněno částečně_ Memorandum o spolupráci a Dohoda o společnémškolskémobvodu je
součástídnešníhojednání. Dokumentace ke vzniku DSo byla předloŽena obci čestlĺce
k připomínkování.

Usneseníć'.2o2ll34ĺ11-lnventury

20zL_Trvá - lnventury probíhají'
soBs VB a dohoda o umístění stavby Črzo - Polní - Splněno
za rok

Usnesení č'.2022135/05 Smlouva byla podepsána a odeslána'

-

Bod 2) Memorandum o spolupráci s obcí čestlice na výstavbě Nové základní školy
(projednóvónĺ bodu od 00:72:00 do 00:13:50 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, že zastupitelstvo obce Čestlice v návaznosti na schválený záměr spolupráce při
výstavbě Nové základní školy s našíobcína svém jednání dne 26.1.2022 schválilo předloŽený návrh
Memoranda o spolupráci. Cílem Memoranda je společná snaha o vybudování,,Nové základní školy", jakožto
svazkové školy obcíČestlicea Dobřejovice' Zároveň je cílem Memoranda i v době přípravy, výstavby a
uváděnído provozu Nové základní školy zajištěníplnění povinnosti povĺnnéškolnídocházky pro děti z obcí
Čestlice a Dobřejovice ve stávajícíZákladníškolev Čestlicích.SoučástíMemoranda jsou i přílohy; Dohoda o
vytvoření společnéhoškolskéhoobvodu, a Dohoda o příspěvku na provoz Zš a MŠČestlĺce(resp. Dodatek
č.1 této Dohody), které budou projednány v následujících bodech jednání.
Návrh usnesení č,. 2022|36l o4z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Memorandum o spolupróci s obcĺ Čestlice ve věci výstovby
společné,,Nové zóklodní školy" a zojištěnĺ splnění povinnosti pro plnění povinné školnídochózky pro děti
s trvolým pobytem v obci Dobřejovice po dobu jejĺ přípravy, výstavby o uvedení do provozu, kteró je přítohou
č.2 tohoto zópisu o pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 6 protĺ 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 3) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu - obec česttice
(projednóvóní bodu od do 00:73:50 do 00:77:15 zveřejněného oudiozóznamu)

Starosta informoval, že v návaznosti na předchozí bod jednání je třeba schválit Dohodu o vytvoření
společnéhoškolskéhoobvodu základní školy. Na základě ustanovení s 178 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyššímodborném a jĺnémvzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,školský zákon") a ustanovení s ].60 odst. 6 zákona č. 5oo/ 2oo4 sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, bude na základě této dohody zajĺšťovatpovinnost základní školní
docházky pro děti s trvalým pobytem v obci Dobřejovice Základní škola a Mateřská škola Čestlice, se sídlem
Na Návsi 3,251- 0]. Čestlice.
Starosta dále doplnil, že tuto dohodu bude schvalovat zastupitelstvo obce Čestlice na svém zasedání dne
23.2.2022. Po schválení dohody bude nutné schválit a vydat oZY, což bude pravděpodobně znamenat
svolání mimořádného jednání zastupitelstva obce na čtvrtek 3.3'2022.
Návrh usnesení č'. 2o22136105:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje v soulodu s ustanovenĺm 5 778 zókona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, zókladním, středním, vyššĺmodborném a jiném vzdělóvónĺ (školský zókon), ve zněnĺ pozdějšĺch
předpisů (dóle jen ,,školský zókon") a ustanovení 9 160 odst. 6 zókona č. 500/2004 Sb', spróvnĺ řód, ve zněnĺ
pozdějších předpisťl Dohodu o vytvořenĺ společnéhoškolského obvodu s obcí Česttice, jejĺžčinnost bude
vykonóvat Zókladní školo a Moteřskó škota Čestlice, se sídlem Na Nóvsi 3, 25101 Čestlice, kteró je přílohou
č.3 tohoto zópisu a pověřuje storostu jejĺm podpisem.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Bod 4) Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování finančníhopříspěvku na ne|nvestičnívýdaje
(projednóvóní bodu od 00:77:75 do 00:27:75 zveřejněného audiozóznamu)

- obec čestlice

starosta informoval, že v návaznosti na předchozí body jednáníje třeba schválit Dodatek č'1 ke Smlouvě o
poskytovánífĺnančníhopříspěvku na neinvestičnívýdaje. Dodatek č. 1 upravuje výšĺpříspěvku ze stávajících
3 500 Kč na 5 000 Kč za Žáka a rok, s trvalým pobytem v obcĺ Dobřejovice navštěvujícíZákladní školu
čestlice, se sídlem Na Návsi 3, 25L 01 Čestlice. Dodatek je uzavírán v návaznosti na Memorandum o
spoluprácĺ s obcí čestlice na výstavbě Nové základní školy a trvalé zajištění kapacity pro předškoláky z naší
obce v ZŠČestlĺce.
Starosta doplnil, že doposud navštěvuje ZŠčestlice celkem 30 dětí s trvalým pobytem v Dobřejovĺcích.

Návrh usnesení č,. 2o22l 36ĺ 06
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Dodatek č.7 ke Smlouvě o poskytovdnĺfinančního příspěvku na
neinvestičnĺvýdoje s obcí Čestlice, který upravuje výši příspěvku ze stávajících 3 500 Kč na 5 00O Kč na žóka
o školnírok s trvalým pobytem na územíobce Dobřejovice navštěvujícíhoZókladnĺ škotu Čestlice, se sídlem
Na Nóvsi 3, 251' 01 Čestlice, o to počínoje škotním rokem 2022/2023, který je přílohou č.4 tohoto zópisu a
pověřuje starostu jeho podpisem.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 5)Architektonická studie ,,Stavební úpravy a přístavba Sportovního a společenského centra

Dobřejovice"

(projednóvóní bodu od 00:21:15 do 00:26:78 zveřejněného oudiozóznamu)

Starosta informoval o proběhlé pracovní schůzce zastupitelstva i s účastízástupců vedení FK Dobřejovice
dne 18. L'2o2z od 17:30 jejímžobsahem bylo představenístudie rekonstrukce a přístavby budovy č,.p.245.
Výsledkem schůzky bylo několik doplnění a drobných úprav vzešlých od účastníků
schůzky, které byly
zapracovány do fĺnálnípodoby. Tato byla uveřejněna v posledním vydání Dobřejovického zpravodaje a na
ĺnternetových stránkách obce k případným připomínkám veřejnostĺ.
Do dnešníhodne dorazily ze strany veřejnostĺ ještě 3 dotazy, připomínky, nebo návrhy na doplnění, na
které reagovalo vedení obce jednotlĺvým občanůmve shodě s architektem.
Starosta informoval, že v případě schválení předložené studie bude vyzván projektant k přípravě projektové
dokumentace pro navazujícíúzemnía stavební řízení dle schválené smlouvy. Projekt by měl být předložen
ke schválení nejpozději v dubnu 2022.
Návrh usnesení č'. 2o22l 36 | 07
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje architektonickou studii ,,Stovební úprovy a přístavba Sportovního
a společenskéhocentro Dobřejovice" a pověřuje storostu k zajištěnĺdalšĺchkrokťl směřujĺcím k příprově
projektové dokumentoce a navazujĺcímuúzemnímua stavebnímu řízení.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 6) Smlouva o zŕízenívěcného břemene - Úw lnternet s.r.o.
(projednóvónĺ bodu od 00:26:18 do 00:28:20 zveřejněného audiozóznomu)

Starosta informoval, že v návaznosti na uložené vedenívysokorychlostního ĺnternetu společnostĺÚW
lnternet s.r.o. V pozemcích obce parc.č .738,55Il7,552f 1-, a 37o/4 vše v k.ú. Dobřejovice, byl obci
předložen návrh na zřízení věcného břemene. Cena za zřizení věcného břemene byla navržena společností
ÚVT lnternet s.r.o. ve výši 15o Kč za metr délky.
Návrh usnesení č. 2o22l 36ĺ 08
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o zřízenĺvěcného břemene k pozemkťlm parc. č. 7j8,
551/7, 552/7, a 370/4 vše v k.ťl. Dobřejovice se společnostĺÚW lnternet s.r.o., kteró je přĺlohou č.5 tohoto
zópisu a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
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Bod 7) Darovací smlouva na pozemky parc. č. t3ol33, parc. č. t49l2o a parc. č. 1046 a části pozemků
parc. č. t53|L a parc. č,.t53l8o, vše v k.ú. Dobřejovice
(projednóvónĺ bodu od 00:28:20 do 00:32:40 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta informoval o nabídce stávajících spoluvlastníků pozemků na jejĺch darováníobcĺ. Motivovány byly
původně ukončenímúlevy daně z nemovĺtých věcí pro pozemky parc. č. L3o/33, parc. č. L49/2o a parc. č.
1046. (jedná se o nevyužĺtelnépozemky s křovinamĺ mezi polem a asfaltovou komunikacívedoucí od ulice
Čestlickék Novému / Mlýnskému rybníku)' Spoluvlastníci nechtějínadále za tyto pro ně bezcenné pozemky
platit daň z nemovitých věcí, a proto je nabídli obci. Přĺ následných jednáních bylo domluveno také darování
částĺpozemků parc.č. 1'53/L a 153/80 u Mlýnského rybníka. Ty zahrnujíčást jeho plochy, část komunikace
na jeho okraji včetně mostku s propustkem na vtoku do něj a zeleň na části břehu rybníka a na náspu
komunikace' Dohoda s těmito spolumajiteli je jednou ze tří chybějících pro získání celé plochy rybníka,
nutné pro podání dotace na jeho případnéodbahnění' S druhým majitelem - Povodím Vltavy již je
přĺpravována směna pozemků. Posledním majitelem je Arcibiskupství Pražské.
Starosta poděkoval stávajícím spolumajĺtelům - Evě Hejzlarové a Vladimíru Urbanovi za jejich velmi vstřícný
přístup a za darování pozemků, které jsou zčásti nutné pro dlouhodobě přĺpravovaný projekt obce' Zároveň
poděkovalzpětně ivšem majitelům pozemků, kteřív posledních letech darovali, směnĺli, čĺzanízkéčástky
odprodali obci pozemky nutné pro výstavbu chodníkůna Čestlickéulici a na Košumberku. obec si takového
přístupu velmi váží. Tím spíše,že v minulých měsících se ukázalo, že takový přístup nemusí být pravĺdlem.
Návrh usnesení č,. 2o22l 36 l 09
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Darovocí smlouvu, na pozemky parc. č. 730/33, porc. č. 149/20 o
parc. č. 1046 a čósti pozemků parc' č. 153/1 o parc. č. 153/80 vše v k.ú. Dobřejovice (dle nóvrhu
Geometrického plónu č. č. 1064-5/2022) s Evou Hejzlorovou o Vladimírem IJrbonem, kteró je přĺlohou č.6
tohoto zópisu a pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 8)Zpráva z Kontrolního výboru
(projednóvóní bodu od 00:32:40 do 00:36:45 zveřejněného audiozóznamu)
Předseda kontro|ního výboru lng. Pavel Brotánek informoval o schůzce kontrolního výboru ze dne
19.7.2022. Programem kontroly byly zápisy z28. až 33. jednání zastupitelstva, kontrola průběhu prodeje
obecnísekačky(ridera) formou soutěže a stanovenítermínu a programu dalšíchkontrol. Předseda

kontrolního výboru ĺnformoval o zjištěních,které jsou uvedeny v zápise z jednání výboru, konkrétně o
chybějících přijatých usneseních v zápise 29. z jednánízastupitelstva a o skutečnosti, že na internetových
stránkách není k dĺspozici audiozáznam.
Kontrolou soutěže prodeje rideru nebyly zjištěny nedostatky.
Dalšíjednání si kontrolní výbor stanovil na 23.3.2022 a programem bude kontrola povinnosti obce přĺ
řešeníŽádostídle lnformačního zákona č. 106'
Starosta informoval, že audiozáznam z 29. zastupitelstva byl na internetové stránky obce doplněn. Zároveň
dle dohody z jednání kontrolního výboru doplnil, že opravy jednotlivých zápisů z29. a 35. zasedání budou
řešeny v následujícím bodě jednání, včetně návrhů usnesení.
Zpróvu

z

jednóní kontrolního výboru vzolo zostupitelstvo na vědomí

Bod 9) oprava zápisů z29. a 35. zasedání Zastupitelstva obce
(projednávóní bodu od 00:36:45 do 00:39:2O zveřejněného audiozóznomu)
Starosta na základě upozornění kontrolního výboru a zastupĺtele Martina Čmolíkao formálních chybách
v zápisech z 29. (jednalo se o veřejné projednání Architektonické koncepce svolané z důvodu
proticovidových opatřeníjako mimořádné zasedáníZo) a 35. zastupitelstva navrhl v souladu se zákonem
opravit tyto chyby přĺjetím následujících usnesení zastupitelstva.

Návrh usnesení č'. 2022ĺ36l to
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje opravu zřejmé nespróvnosti
obce takto:
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v zópisu z 29.

zosedóníZastupitelstvo

sotJHRN pŘuaľÝcu usĺlrsrĺlĺoNE 8.6.2021" je původnítext ,,Bez usnesenĺ" nahrazen textem:
Usnesení č. 2027/3o/o7:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovotelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice tng.

V čósti ,,tV.

Jano Chvótalo.

Usnesení č. 2021/3o/02

:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednóní zastupitelstva paní Pavlu
Mikuškovou a pona Lodislova Bezoušku.
Usnesení č. 2027/30/o3:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje nósledující progrom jednónĺ zostupitelstva obce
Dobřejovice:

7.
o

Rťlzné

Veřejné projednónĺkonceptu núvrhu,,Architektonické koncepce Centra obce Dobřejovice"'
Výsledek hlasování: pro 6 protĺ 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.

Návrh usnesení č,. 2022ĺ36ĺ ĹL
Zastupitelstvo obce schvaluje oprovu zřejmé nespróvnosti v zópisu z 35. zasedóníZostupitelstva obce tokto:
V čósti ,,Přítomni" je původnítext ,,Mgr. Mortin" nahrazen textem ,,Mgr. Martin Čmolík".
Výsledek hlasování: pro 6 proti0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 10) Revokace usnesení ć'.2o2í-ĺ3L|o8- odkup nemovitosti č.p.3 a pozemku parc.č. 148 - česká pošta
(projednávónĺ bodu od 00:39:20 do 00:44:00 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, že vzhledem k uplatňování nároku na DPH bude nutné revokovat usnesení
č.2021'/3I/08, kteným byl schválen odkup nemovitostič.p.3 a pozemku parc.č. ]-48 od Česképošty s.p.
z důvodu, že v přijatém usneseníje uvedena cena ve výši a 032 620 Kč, přičemž je V tomto případě nutno
připočítat příslušnou sazbu DPH a tuto částku zanést do usnesení' Celková částka vč. DPH je tedy pro
potřeby Kupní smlouvy stanovena ve výši 4 879 470,20 Kč. Problematĺka DPH vyvstala ve chvíli, kdy obec
kupuje předmětnou nemovitost č.p.3 ve veřejném zájmu, ktený je zároveň uveden i v Kupní smlouvě, a to za
účelemzískání pozemku pro budoucívýstavbu občanskévybavenosti v obcĺ. V tomto případě je tedy nutné
přičístsazbu DPH. Celá záležĺtost byla konzultována s auditorem obce a následně externím poradcem
v oblasti daní p. lng' Václavem Bendou'
Starosta dále ĺnformoval, že v současné době právní zástupce obce reviduje předloženou Kupní a Nájemní
smlouvu, které budou předloženy zastupitelstvu obce na následujícím řádném jednání zastupitelstva ke
schválení.
Návrh usnesení č'. 2o22l 36 ĺ L2
Zastupitelstvo obce Dobřejovice revokuje usnesenĺ č. 2021/31/08 ze dne 9.9.2027 nósledovně:
Za stu p ite l stvo obce D obřejovice
- schvaluje odkup nemovitosti č.p. 3 o pozemku parc. č. st'148 od Česképošty s'p. na zóktodě
znaleckého posudku č' 882-20/2027 ze dne 27.5.2027 vypracovoného ing. Josefem Pevným
v souhrnné výši 40j2 620 Kč bez DPH, tedy 4 879 470,20 Kč vč. DPH, o to ve veřejném zójmu o za
účelemzojištění služeb o občanské vybovenosti pro občany obce Dobřejovice,
' souhlasĺ s úhradou nóklodťl spojených s odkupem budovy min. ve výši 18 577 Kčvč. DPH.
Výsledek hlasování: pro 6 proti0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno'
Bod 11)Změna č.4 územního plánu Dobřejovic
(projednóvónĺ bodu od 00:44:00 do 00:50:20 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta informoval o skutečnosti, že se na obec obrátil majitel pozemků parc. č. 669 a 673 vše v k'ú.
Dobřejovĺce (lokalita V Labeškách) s žádostío navrácenítěchto pozemků ze stávajícího oV - občanské
vybavení veřejná infrastruktura do původníhovyužitípozemků BV - bydlení v rodinných domech
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Venkovské. Jde o úpravu před Změnu č.2 ÚP Dobřejovic, kdy sám majitel žádal změnu z BV na oV.
Jedná se tedy o změnu Úľ oobřejovic na návrh žadatele, který se zavazuje uhradit veškerénáklady touto
změnou vyvolané. Pro představu se jedná o částku v řádu několĺka set tĺsíckorun, protože je nutné dle
stávajícílegislativy zpracovat i kompletnídokumentaci územně plánovacídokumentace po provedené
změně.

Starosta předložiltrojstrannou smlouvu s navrhovatelem, výkonným pořĺzovatelem a obcí Dobřejovice.
Návrh usnesení č. 2022ĺ36l t3
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje
7. pořízení změny č. 4 územního plónu Dobřejovic (dóle jen ,,ÚP Dobřeiovic") no nóvrh společnosti
VERDE ENTRANCE, s'r.o., tČo 05L77474, se sĺdlem U Kamýku 284/11, 742 O0 Praha 4, ze dne 74. 1.
2022, podle 5 55a odst.4 zókona č. 183/2006 Sb., o (lzemním plónovónĺa stavebním řódu (stavebnĺ
zókon), ve znění pozdějšĺch předpisŮ (dóle jen ,,stavebnĺ zákon"), kteró se zavőzola joko navrhovatel
k úplnéúhradě nóklqdů no pořízenĺ změnv územníhoplónu. jejĺžvýhradní potřebou bylo vyvolóna'
Dťlvodem je změna Úe oobřeiovic v rozsahu změny využÍtípozemků parc, č, 669 a 673, k. ú.
Dobřejovice, z plochy občanskévybovení - veřejnő infrastruktura (oV-návrh) na plochu bydtení -

v rodinných domech venkovské (BV-stav), a spolu s tím zrušení plochy přestavby P3 a její

2.

ndhrazení zdstavěným územím,tj, vrócení Úe oobřeiovic do stavu před vydáním změny č. 2 ÚP
Dobřejovic;
uzovřenĺ trojstranné smlouvy o dĺlo č. 42004 podle 5 6 odst. 6 písm. b) stavebního zőkono, no
pořízení změny č. 4 územníhoplónu Dobřejovic mezi objednatelem, obcí Dobřejovice, společností
PRtsVtcH, s.r.o., tČo 27707053, opróvněnou k výkonu územně ptónovací činnosti podte 5 24 odst. 7
stavebnĺho zókona, jako výkonným pořizovatelem o zhotovitelem změny č' 4 ÚP Dobřejovic, a
navrhovotelem, společnostíVERDE ENTRAN1E, s.r.o., tČo 05L77474.

Zastupitelstvo obce Dobřejovice pověřuje Mortino Sklenóře, storostu obce Dobřejovice, k tomu, aby
spolupracoval s pořizovotelem změny č. 4 ÚP Dobřejovic jako ,,určený zastupitet" ve smyslu stavebního
zókona;

Zostupitelstvo obce Dobřejovice uklódó starostovi obce vyzvat novrhovotele změny č. 4, společnost UERDE
ENTRANCE, s.r.o.

nósled uj ícímzasedó

k předloženĺ obsahu změny č' 4 ÚP Dobřejovic podte 5 55a stavebního zókono
n

í Zastu

pitelstva obce Dobřejovice k rozhod nutí.

no

Zastupitelstvo obce Dobřejovice bere na vědomí informaci storosty obce, že uzovřenĺm smlouvy č. 42004 se
pořizovatelem změny č. 4 ÚP Dobřejovic stóvó obecnĺ úřad Dobřejovice, kteý v souladu s 5 6 odst. 2
stavebního zókono zojistil splněnĺ kvalifikočníchpožadovkůpro výkon územně plónovocĺ činnosti podle 5 24
stovebního zókono prostřednictvím pracovníkťl společnosti PR\SV|CH, s.r.o.
Výsledek hlasování: pro 5 proti 1'(Brotónek) zdrželse 0
Usnesení bylo schvá leno.
Bod 12) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na akci ,,Rozšířeníchodníku v ulici čestIickéa
oprava deštbvé kanalizace"
(projednóvóní bodu od 00:50:20 do 00:52:00 zveřejněného oudiozóznomu)
Starosta informoval že dne 24.7.2022 podala obec Dobřejovice žádost o dotacive výši 1,239 milĺonu Kč z
Programu 202I-2oz4 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu
obnovy venkova v rámci Tematĺckého zadáníVeřejná ĺnfrastruktura na spolufinancování výstavby chodníku
na Čestlickéulĺci. Rada Středočeského kraje dne 1O.2'2022 schválila poskytnutí dotace prostřednĺctvím
veřejnoprávní smlouvy, dne 14'2.2022 proběhlo zasedání zastupĺtelstva Středočeského kraje a obec
očekává oficiální potvrzení schválení dotace.
Středočeský kraj požaduje, aby tuto dotaci formálně přĺjalo zastupitelstvo svým usnesením.
Návrh usnesení č'. 2022ĺ36l Ĺ4
Zostupitelstvo obce Dobřejovice souhlosí s přijetím dotace no projekt ,,Rozšířenĺchodnĺku v ulici Česttickéa
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oprova dešťovékonolizace" ve výši 7 239 000 Kč z Programu 2027-2024 pro poskytovóní dotací na rozvoj
obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rómci Tematického zadóní Veřejnó
infrastruktura a pověřuje starostu obce k uzavření veřejnopróvní smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování: pro 6 protĺ0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod 13) Různé
(projednóvóní bodu od 00:52:00 do 07:03:33 zveřejněného oudiozóznomu)

o

lnformace o stavu projektu ,,Nový chodník podél ulice Košumberk"
starosta informoval, že tento projekt má pravomocné stavební povolení, a proto obec podala dne
L0.2'202Ż žádost o dotaci ze SFD|. Celkové náklady dle zpracovaného rozpočtu na tuto stavebníakci
jsou ve výši7 446 56L,81 Kč přičemžpřípadné získánídotace pokryje náklady ve výši 5 007 137 Kč.
obdržení informace o tom, zda byla Žádost úspěšnáse předpokládá v červenci čĺsrpnu' V případě
úspěchu žádosti by proběhlo na podzim 2022 výběrové řízení na zhotovitele a vlastní výstavba by
mohla proběhnout v první polovině roku 2023.

o

lnformace o podaných žádostech o dotaci

Starosta ĺnformoval

o

a

o

podaných
připravovaných žádostech
dotace. Kromě projektu
projednávaném v předchozím bodě jednání se jedná o následujícídotace:
Na výstavbu chodníku na Čestlickéulici byla již v loňském roce schválena dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury v maximální výši 3 507 482 Kč. Dne Ż4.L.2o22 byly na SFD|
poslány podklady pro uzavření smlouvy, částka dotace se bude mírně snižovat v důsledku
toho, že obci se podařilo vysoutěžit nižšínež rozpočtovanou cenu prací.
V současnédobě vrcholí příprava žádosti o dotaci na výměnu svítidel veřejného osvětlení
za úsporná LED svítidla do národního programu obnovy v předpokládané výši cca 1,5 mil
Kč.

V navazujícídiskusi seznámil starosta přítomnéo připravovaných stavebních akcích, které ovlivní
dopravu v Dobřejovicích od března do poloviny roku 2022. Konkrétně se jedná o kompletní
rekonstrukci komunikace do křižovatky Jesenická, Kaštanová až k bráně do Průhonického parku (V
Labeškách) v termínu od 9'3.2022 v době trvání cca 1 měsíc.
Dalšíomezení bude od L'4'2o22 v ulici Čestlickév rámci akce výstavby chodníků,přechodu pro
chodce se signalizací a opravy dešťovékanalizace. Realizace bude probíhat ve třech etapách do
konce června 2022.
Poslední a pravděpodobně největšídopravní omezeníje plánováno v rámci rekonstrukce mostu a
kruhových objezdů na Exitu 8 dálnice D1, kdy dojde k úplnéuzavírce komunikace od dálnice (okolo
střelnice) směrem do našíobce na dobu cca 5ti týdnů. Zahájeníje plánován o na L5.4.2o2Ż.

Pavel Brotánek, upozornil na skutečnost, že v dnes přijatém usnesení týkajícímse opravy zřejmé
nesprávnosti v zápise 29 byla chybně uvedena (schválena) číslausnesení, kdy mají být uvedena
usnesení s číslem29 (2o2L/29/oI, 202I/29/02, 202L/29/03). Starosta doporučil v následujícím
jednání zastupitelstva revokovat toto usnesení a tím zajistit nápravu.
Pavla Mikušková, jako předsedkyně kulturní komise pozvala všechny na plánované akce, konkrétně
25.2.2022 Šipkovýturnaj a 26'Ż.Ż022 Masopust v Dobřejovicích'
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V. soUHRN
U

pŘunľýcn usľeseĺvíDNE

17.

2.2022

snesen í ć. 2022l 36 l ot2

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem 36. jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice storostu
Mortina Sklenóře.
Usnese n í č,. 2022l 36 / 02:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu z 36. jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice panĺ
Pavlu Mikuškovou a lng. Libora Stúrko.
Usnese

n

í č,. 2022ĺ 36

l o3:

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujĺcí program 36. jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
14' Kontrola usnesení
15. Memorandum o spolupróci s obcĺ Česttice na výstovbě Nové zóktadní škoty
76. Dohodo o vytvoření společnéhoškolskéhoobvodu _ obec Čestlice
77. Dodatek č.7 ke Smlouvě o poskytovónĺfinančního příspěvku na neinvestičnĺvýdaje - obec Česttice
78. Architektonickó studie ,,Stavebnĺ úpravy o přístovbo Sportovního a společenského centro
Dobřejovice"
19. Smlouvo o zřízenĺvěcného břemene _ ÚW tnternet s'r.o'
20. Dorovocísmlouvo na pozemky parc. č. 730/33, parc' č. 149/20 o porc' č. 7046 a čósti pozemků parc.
č. 153/1 a pqrc. č. 753/80, vše v k.ú. Dobřejovice
21. Zpróvo z Kontrolního výboru
22. oprovo zópisťl z 29. a 35' zasedóní Zastupitelstva obce
23. Revokoce usnesení č. 2021/31/0s _ odkup nemovitosti č.p.3 o pozemku porc.č. 748 _ Českó pošta
24. Změna č.4 územního plónu Dobřejovic
25' Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kroje na okci ,,Rozšíření chodníku v ulici Česttickéa oprqva
dešťovékonolizoce"
26. Rťlzné
o lnÍormoce o stovu projektu ,,Nový chodnĺk podél ulice Košumberk"
o lnÍormace o podoných žódostech o dotaci

U snese n í č'. 2o22 l 36 | oaz
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Memorondum o spolupróci s obcí Česttice ve věci výstavby
společné,,Nové zókladní školy" o zojištěnísplnění povinnosti pro plněnĺ povinné školní dochózky pro děti
s trvalým pobytem v obci Dobřejovice po dobu její příprovy, výstqvby a uvedení do provozu, kteró je přílohou
č.2 tohoto zápisu a pověřuje starostu k jejímu podpisu.

U

snesen í č'. 2022 | 36 | o5z

Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje v souladu s ustanovenĺm 5 778 zókona č. 567/2004 Sb., o
předškolním, zóklodním, středním, vyššĺmodborném a jiném vzdělóvónĺ (školský zókon), ve znění pozdějšĺch
předpisťl (dóle jen ,,školský zókon") o ustanovení 5 760 odst. 6 zókonq č. 500/2004 Sb., spróvní řód, ve znění
pozdějšĺch předpisťl Dohodu o vytvoření společnéhoškolskéhoobvodu s obcí Čestlice, jejĺžčinnost bude
vykonóvat Zókladnĺ škola a Mateřskó školo Čestlice, se sídlem Na Nóvsi 3, 257 07 Čestlice, kteró je přítohou
č.3 tohoto zópisu a pověřuje storostu jejím podpisem.
í č'. 2022l 36 l 06
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Dodotek č'1 ke Smlouvě o poskytovónífinančního příspěvku na
neinvestičnívýdaje s obcí Česttice, který upravuje výši příspěvku ze stóvojících 3 500 Kč no 5 0o0 Kč na žóka
a školní rok s trvalým pobytem na územíobce Dobřejovice novštěvujĺcĺhoZókladní škotu Čestlice, se sídlem
Ną Nóvsi 3, 257 07 Česttice, o to počínaje školnĺmrokem 2022/2023, který je přĺtohou č.4 tohoto zópisu o
pověřuje starostu jeho podpisem.
Usnese

n
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U

snesen í č,. 2022l 36 ĺ 07

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje architektonickou studii ,,Stavební úprovy a přístavba Sportovního
o společenského centra Dobřejovice" a pověřuje starostu k zojištěnídalšĺch kroků směřujícím k přípravě
projektové dokumentace a novazujícímu územnímua stavebnĺmu řízení.
Usnesení č,. 2022l36l 08
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o zřízenívěcného břemene k pozemkům porc. č. 738,
551/1, 552/7, o 370/4 vše v k.ú. Dobřejovice se společnostíÚW tnternet s.r.o., kteró je přítohou č.5 tohoto
zópisu a pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Usnese ní č,. 2022ĺ 36 ĺ 09
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje DorovacĺsmlouvlJ, na pozemky parc. č. L30/33, porc. č. 149/20 a
parc. č' 1046 a čósti pozemkťl porc. č. 153/1 a parc. č. 153/80 vše v k.ú. Dobřejovice (dle nóvrhu
Geometrického plónu č. č. 1064-5/2022) s Evou Hejzlarovou o Vladimírem IJrbanem, kteró je příIohou č.6
tohoto zópisu a pověřuje storostu k jejímu podpisu.

Usnesení č,. 2o22l 36 l Ĺo
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje opravu zřejmé nesprővnosti v zópisu z 29. zasedóní Zastupitelstvo
obce takto:
V čósti ,,lV. souHRN pŘuarÝcu USNESENĺ DNE 8.6.2021" je původnĺtext,,Bez usnesenĺ" nahrozen textem:
Usnesenĺ č. 202L/30/01

:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice tng'
Jana Chvótala.
U snese n ĺ č. 202 1/j0/02 :
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednóní zostupitelstva poní Pavlu
Mikuškovou a pano Ladislava Bezoušku.
Usnesení č' 2021/30/03:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje nósledující program jednónĺ zastupitelstva obce
Dobřejovice:

1.

Rťlzné
a

Veřejné projednónĺkonceptu nóvrhu ,,Architektonické koncepce centra obce Dobřejovice".

tl

Usnese n í ć,. 2022I 36 l
zdstupitelstvo obce schvoluje oprovu zřejmé nespróvnosti v zópisu z 35. zasedóníZastupitelstva obce tokto:
V čósti ,,Přítomni" je původnítext,,Mgr. Martin" nahrazen textem ,,Mgr. Martin Čmolík".

Usnesen í č,. 2022 l 36 l L2
Zastupitelstvo obce Dobřejovice revokuje usnesení č. 2021/31/08 ze dne 9.9.2021 nósledovně:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice

-

-

schvaluje odkup nemovitosti č.p. 3 a pozemku parc. č. st.148 od Česképošty s.p' na zóklodě
znoleckého posudku č. 882-20/2027 ze dne 27.5.2021 vypracovoného tng' Josefem Pevným
v souhrnné výši 40j2 620 Kč bez DPH, tedy 4 879 470,20 Kč vč. DPH, o to ve veřejném zójmu a za
(lčelem zajištěníslužeb a občonské vybavenosti pro občony obce Dobřejovice,
souhlasí s úhradou nókladťl spojených s odkupem budovy min. ve výši 18 577 Kč vč' DPH.

usnese n í č'. Żo22l 36 l t3
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje
7' pořĺzenĺzměny č' 4 územního plónu Dobřejovic (dále jen ,,ÚP Dobřeiovic") na nóvrh společnosti
VERDE ENTRANCE, s.r.o., tČo 05777474, se sídlem tJ Komýku 284/11, 742 00 Proho 4, ze dne 14. 1.
2022, podle 5 55a odst.4 zókono č. 183/2006 Sb., o územním plónovónĺa stovebnĺm řódu (stavební
zókon), ve znění pozdějšíchpředpisů (dóle jen ,,stavební zókon"), kteró se zavózala joko novrhovotel
k úplnéúhradě nókladů no pořĺzenĺ změnv územníhoplónu. jejížvýhrodnĺ potřebou bylo vyvotóno.
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Důvodem je změna Úe oobre1ovic v rozsahu změny využitĺpozemků parc.

2.

č' 669 a

673, k.

ú.

Dobřejovice, z plochy občanskévybavení_ veřejnó infrastruktura (oV-nóvrh) no plochu bydtení_ v
rodinných domech venkovské (BV-stav), o spolu s tĺm zrušenĺplochy přestavby P3 a její nahrazení
zostavěným územím, tj. vrócení Úe oobře1ovic do stavu před vydóním změny č. 2 ÚP Dobřejovic;

uzovření trojstronné smlouvy o dílo č. 42004 podle 5 6 odst. 6 písm. b) stavebnĺho zókona, na
pořízení změny č' 4 územnĺhoplónu Dobřejovic mezi objednatelem, obcí Dobřejovice, společností
PRtsVtcH, s'r.o., lČo 27707053, opróvněnou k výkonu územně ptónovací činnosti podte 5 24 odst' 7
stavebního zókona, joko výkonným pořizovatelem a zhotovitelem změny č. 4 ÚP Dobřejovic, a
navrhovatelem, společnostíVERDE ENTRANCE, s.r'o., lČo 05777474'

Zostupitelstvo obce Dobřejovice pověřuje Martina Sklenóře, starostu obce Dobřejovice, k tomu, oby
spolupracoval s pořizovotelem změny č. 4 ÚP Dobřejovic joko ,,určený zostupitet" ve smyslu stavebního
zókono;

Zastupitelstvo obce Dobřejovice uklódó starostovi obce vyzvot navrhovotele změny č. 4, společnost VERDE
ENTRANCE, s.r.o. k předložení obsahu změny č' 4 ÚP Dobřejovic podte ś55a stavebnĺho zókona na
nósleduj ícímzosedón í Zastu pite lstva obce Dobřejovice k rozhodn utí.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice bere na vědomí informaci storosty obce, že uzovřením smlouvy č' 42004 se
pořizovotelem změny č. 4 ÚP Dobřejovic stóvó obecnĺ úřod Dobřejovice, který v soulodu s 5 6 odst. 2
stavebního zókono zojistil splnění kvalifikačnĺchpožodavkůpro výkon územně plónovocí činnosti podte 5 24
stavebn ího zókono prostřed nictvím procovn íkůspolečnosti PRISV\CH, s. r. o.
U

snesen í č,. 2022 l 36 | L4

Zastupitelstvo obce Dobřejovice souhlasí s přijetím dotace na projekt ,,Rozšířeníchodnĺku v ulici Česttickéa
oprqva dešťovékanalizace" ve výši 7 239 000 Kč z Progromu 2027-2024 pro poskytovóní dotací no rozvoj
obcĺ do 2000 obyvatel ze středočeského Fondu obnovy venkova v rómci Tematického zadóní Veřejnó
infrastrukturo a pověřuje storostu obce k uzovřenĺ veřejnopróvnĺ smlouvy o poskytnutĺ dotoce.

u. zÁVĚR
Zasedánízastupitelstva obce ukončil starosta v 19:13
Přílohy zápisu:
1. Prezenčnílistina
2. Memorandum o spolupráci s obcí Čestlice na výstavbě Nové základníškoly
3. Dohoda o vytvoření společnéhoškolskéhoobvodu - obec Čestlice
4. Dodatek č.]. ke Smlouvě o poskytování finančníhopříspěvku na neinvestičnívýdaje - obec Čestlice
5. Smlouva o zřízenívěcného břemene - Úvr lnternet s.r.o.
6. Darovacísmlouva na pozemky parc' č. 130/33, parc. č. 1'49/20 a parc' č'1046 a částĺpozemků parc
Č,. L53h a parc. č. 153/80, vše v k.ú. Dobřejovice
Zápis byl vyhotoven dne 21'.2.2022

Zapisovatel: MartĺnSklenář
ověřovate|é: Pavla Mĺkušková

dne22.2.2022
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lng. Libor Stárek

Starosta:

qrĺ,

Martĺn Sklenář

2'2o2Ż

dne

22.2.2022

o
o

o

Vyvěšeno dne : 23. 2'2022

Sejmuto dne
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