oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsi 26, 25L oL Dobřejovice, tč: 0024oL4L
Zápis č.30
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 10. 6.2o2L od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni:

lng. Pavel Brotánek, Ladislav Bezouška, lng. Jan Chvátal, Martin Joza, Bc. Zbyněk Kudláček,
Pavla Mĺkušková, lng. Libor Stárek, Martin Sklenář
občanéobce Dobřejovĺce: 2

Omluveni:

Mgr. Martin Čmolík

l. ZAHÁJENí znseoÁĺĺí zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupĺtelstva obce Dobřejovĺce (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v ].8:03 starostou obce
Martĺnem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. ]_ zákona
o obcích, ĺnformace o konání zastupitelstva byla zveřejněna na úřední desce od 2.6.2027. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupĺtelstva (Mgr. Martĺn Čmolíkse z jednáníomluvĺl)a
zastupĺtelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále ĺnformoval všechny přítomné, že je z veřejného zasedání pořizován audĺozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce. Zároveň upozornĺlpřítomné,že průběh jednáníje živě
přenášen prostřednictvím obecnífacebookové stránky, kdejsou záznamy také uchovávány.

ll. URčENízAPtsoVATELE A oVĚŘoVATEtÜ
Starosta navrhl určit zapisovatelem zápisu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení ć. 2o2í-ĺ30 l ot:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovatelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice tng' Jano
Chvótolo.

Výsledek hlasování: pro 8 protĺ- zdrŽel se Usnesení bvlo schváleno.

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce Dobřejovice Martina Jozu a Libora
Stárka. Bc. Zbyněk Kudláček navrhl za ověřovatele lng. Pavla Brotánka.
Návrh usnesení č'. 2o2l|3o| 02:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu z jednúnĺzastupitelstva lng. Povlo Brotónko.
Výsledek hlasování: pro 2 (Brotánek, Kudláček) proti - zdržel se 6
Usnesení nebvlo schváleno.
Návrh usnesení č,. 2o2L l3o l o3z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu
Liboro Stórko.

z

jednóní zostupitelstvo pano Martina Jozu a lng.

Výsledek hlasování: pro 6 proti - zdržel se 2 (Brotánek, Kudláček)
Usnesení bvlo schvá leno.
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tIl.

PRoGRAM zAsEDÁNí

(projednóvónĺbodu od 2:50 do 6:27 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta požádal přítomné o návrhy na doplnění programu, a navrhl zařadĺt jako samostatné body za bod
10.

-

Žádost o poskytovóní finančníhopříspěvku na neinvestičnívýdaje pro Zš čestlÍce
Žődost o poskytovóní finančníhopříspěvku na neÍnvestičnívýdaje pro zš Průhonice

do bodu Různévložit bod;
- otevřený dopÍs starostovi - parkování ulice Vačkářova od p. Lipowského

Místostarosta navrhl, vzhledem k tomu, že Povodí Vltavy ještě nestihlo dodat Znalecký posudek a návrh
kupní smlouvy vyřadit bod:
- Prodej částípozemků porc. č. 153/65 a 753/59 v k.ti. DobřejovÍce Povodí Vltavy a.s.
Návrh usnesení č,. 2o2l| 30 | oa:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujĺcĺ program jednőní zastupitelstvo obce Dobřejovice:

7'
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrolo usnesení
Aktuólnĺ stov ve věcijednónĺ o podmínkóch převodu budovy č.p' 245
Smlouva o spolupróci_ Rekonstrukce ATS _ Město Jesenice
Kupnísmlouva _ lS, Vo, zeleň Nad Pražskou cestou (Etapo lt.)_ 2PTREAL spol. s.r.o'
Smlouva o zřízení služebnosti lS _ pozemky porc. č. 404/2 o 734 _ Arcibiskupství pražské
Darovacĺ smlouva _ ŻPTREAL spol. s.r.o.
7. Smlouva o spolupróci_ protihlukový vol u silnice tt/101- Romon Vĺt, František Pressl, KPV Beta
8. Smlouva o smlouvě budoucĺ o zřĺzení služebnosti pozemek lS, porc. č. 822 _ KPV Beto
9. Smlouva o Stavebnĺm spoření_ Roiffeisen stovební spořitelna
10' Žódost o poskytovónĺ finančního příspěvku na neinvestičnívýdoje pro ZŠČesttice
17' Žódost o poskytovóní finančního přĺspěvku na neinvestičnívýdaje pro ZŠPrůhonice
12. Zpróva z jednóní Kontrolního výboru
13. Zpróva z jednónĺ Finančnĺhovýboru
14. Termíny zasedónĺ zastupitelstva na 2. pololetí
1-5. Rozpočtové opatřenĺ č. 1/2021
76. RŮzné
- lnformace o proběhlém setkónĺ s občany nod prvními nóvrhy Architektonické koncepce centro
obce Dobřejovice
- lnformace o jednónĺch ke vzniku DSo za účelemvýstavby Zš
- lnformace z kulturnĺkomise
- lnformace o jednónĺ Redakčnírody
- otevřený dopis starostovi_ parkovóní ulice Vačkářova od p. Lipowského
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

tV. PRoJEDNÁĺĺígooŮ PRoGRAMU

Bod 1) Kontrola usnesení
projednóvóníbodu od 6:27 do 70:44 zveřejněného audiozóznomu)
a

Usnesení č,. 2o2olL9l09 - Krĺzový a Povodňový plán - Trvá - čeká se na vyhodnocení
žádostío dotaci, které by mělo být dle posledních informací do konce měsíce října namísto
původně avizovaného měsíce července 2021.
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Usnesení č,. 2o2tĺ25lo7: - Pověření k projednání svazku obcí Dobřejovice, Modletĺce,
Herink - bude plněno průběžně - viz dnešníbod jednání v různém
Usnesení ć'. 2o2tl25ĺo9: - Projednání smlouvy příspěvek ATS Jesenĺce po doplnění
skutečných parametrů smlouvy - Trvá - vĺz dnešníprojednávaný bod
Usneseni č,.2021126/rr - oohoda o zajĺštěnípovinné školnídocházky s městem Jesenice Splněno - z důvodu umístěnívšech dobřejovických předškoláků nebyla smlouva podepsána
Usnesení č,.2o2lĺ26/rs- sosb č.124/2021' se společností Pražská plynárenská Distribuce VB Jesenická _Írvá - smlouva je u protistrany k podpisu.
Usnesení ć,.2o2Lĺ27lo6 - prodej nemovĺtosti č.p.245 do vlastnictví obce - Trvá - vĺz
projednávaný bod
Usnesení č,. 202lĺ28/06 _ Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření ATLAS AUD|T Splněno - smlouva byla podepsána oběma smluvními stranami a založena
Usneseni č'. 2o21.l28ĺo7 - Veřejnoprávní smlouva s městem Říčany- RU|AN --IrVáinformace o schválení zastupitelstvem byla předána protistraně k doplnění usnesení do
smlouvy' Čeká se na doručenísmlouvyk podpisu
Usnesení ć,.202].ĺ28ĺ08 - SoSB přeloŽka VN Košumberk Čtz Distrĺbuce, a. s. - Splněno smlouva byla podepsána oběma smluvními stranami a založena
Usnesení č,.2o2ll28ĺ09- oZV č.Il2o21' - Splněno - vyhláška byla zveřejněna na úřední
desce a zaslána na Ministerstvo vnitra ke kontrole
Usnesení č,.2o2Ll28|lo - záměr prodeje pozemků parc'č' I53/Lo9, Lĺ3/IL} a L53/1'LL ,
příprava smlouvy se závazkem Povodí Vltavy - Splněno částěčně- záměr byl zveřejněn,
zájem o odkup projevilo jen Povodí Vltavy, kupní smlouva bude projednána na zářijovém
ZO

Pavel Brotánek upozornil, že dle jeho názoru by bylo třeba ohledně dohody o zajištěníškolnídocházky
s městem jesenĺce by bylo třeba revokovat. starosta upozornĺl, že dohoda se vztahovala k příjmu dětí do
Zdiměřic a vzhledem k tomu, že všechny dětĺ byly umístěny do Čestlic a Průhonic pominuly důvody pro její
uzavření. Přesto přisvědčil názoru lng. Brotánka s tím, že revokace usnesení proběhne na zářijovém
zasedániZo.
Bod 2) Akuální stav ve věcijednání o podmínkách převodu budolry č.p. 245
projednóvóní bodu od 10:44 do 25:20 zveřejněného audiozóznomu)
V návaznosti na ĺnformace z posledního jednání zastupitelstva obce starosta informoval, že FK Dobřejovice,
předal řešenípřípadnéhopřevodu nemovitostĺsvému právnímu zástupci a následně po upřesňujícím
dotazu ze strany starosty potvrdĺl předseda L. Sačko, že dále bude v celé věcĺ jednat právní zástupce JUDr'

Rossmann.
Zároveň vedení FK Dobřejovĺce odmítlo návrh schůzky za účastičlenůzastupitelstva, stávajícíhovedení FK a
případného nového vedení (nebo kandidátů do něj) s cílem projednat celou záležitost se všemi

zainteresovanými s cílem nastavení budoucího fungování fotbalu v Dobřejovicích'
Starosta zopakoval, že obec dle původnídohody připravila a předložila vedení FK návrh řešenívčetně
návrhů (čtyř) smluv, a znaleckého posudku k nemovitosti č.p.245 a obec očekávala dle osobní schůzky
před|ožení znaleckého posudku, ktený si nechá zpracovat FK a zároveň stanovĺsko k navrženémuřešení.
V této věci se vyjádřil právní zástupce FK, kdy nesouhlasí s navrženým řešením ze strany obce a navrhuje
zpracovat znalecký posudek na obou stranách (toto je však konstatováníjiž dohodnutého postupu
s vedením FK), nicméně znalecký posudek, ani konkrétní návrh řešení(smluv) nebyl doposud obci
předložen. Zároveň bylopět zpochybňovánzávazek(dluh) FK za nájem pozemku pod budovou č.p.245,

ktenŕ ke 30.6.2oŻL (za cca 2 roky) bylvyčíslenna 403 276,- Kč.
Vzhledem ke skutečnostĺ,že privodnízáměr prezentovaný L' Sačkem (předsedu FK) realizovat převod
budovy nejprve do 30.4.2021, následně do 3I.5.2021 nebyl doposud realizován přestože obec připravĺla a
předložila včas a bez zbytečnéhoodkladu dle dohody, jak znalecký posudek, tak návrh řešeníformou
návrhů jednotlívých smluv a ze strany FK není zjevná žádná aktivita směřující k původnímu záměru a celá
věc se pouze prodlužuje, bude nutné navrhnout a případně stanovĺt termíny k dalšímkrokům. A to i
s ohledem na skutečnost, že obec si nemůžedovolit a ani obhájĺt v rámci plnění povĺnnosti péčeřádného
hospodáře dlouhodobě neřešit pohledávky v řádu statisícůkorun.

2_

V úvahu připadá i varianta, kdy by se V této věci mohlo konat mimořádné jednánízastupitelstva ĺv průběhu
letních prázdnin, tak aby byla záležitost Vyjasněna do zahájení nové fotbalové sezóny.
Vdĺskusitýkajícísepasivityze strany klubu od posledního zastupitelstva, dále narůstajícíhodluhu klubu
vůčiobcĺ za pronájem pozemku pod budovou, podrobnosti podmínek navrŽených vztahů mezĺ obcí a
klubem, nevůle klubu k osobnímu jednání a časovénáslednosti dalších kroků vystoupĺlĺmístostarosta, lng.
Libor Stárek, Pavla Mikušková, Zbyněk Kudláček, Martin Joza.Závěrern starosta zopakoval, že jediným cílem
obce je maximální podpora pro fotbal. Dále upozornil na to, že návrhy smluv které obec klubu předložila
byly formou návrhů k dalšímu jednání, nĺkoli defĺnitivních ultĺmátních řešení. obec v této chvíli čeká na
reakcĺ klubu.
Návrh usnesení č'. 2o2í-ĺ30ĺ 05:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice uklddó starostovi vyzvat FK Dobřejovice k podóní nóvrhu řešenĺpůvodnĺho
zóměru převést/prodat budovu do majetku obce včetně konkrétníchnóvrhŮ podmĺnek a smluv tak, oby tyto
materióly byly k dispozici zostupitelstvu obce nejpozději do 30.6.2021.
Výs|edek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod

4) Smlouva

o

spolupráci- Rekonstrukce ATS - Město Jesenice

projednóvóníbodu od 25:20 do 28:42 zveřejněného audiozóznamu)
V souvislostĺ s přijatým usnesením č.2o2I/z5/09, kdy zastupitelstvo obce Dobřejovice vzalo na vědomí
žádost Města Jesenice o schválení návrhu Smlouvy o spolupráci - příspěvek ATS Jesenĺce a rozhodlo, že ke
schválení smlouvy dojde po doplnění podstatných náležitostí smlouvy, konkrétně výše příspěvku předložĺl
starosta doplněný návrh Smlouvy o spolupráci - ATS Jesenice.
Výše příspěvku je stanovena dle vysoutěženéčástky za úpravu ATS Jesenĺce a podílu jednotlivých
odběratelů vody a jejĺch požadovaného navýšení.V případě našíobce se jedná o částku, která nepřesáhne
726 ooo,- Kč bez DPH (878 460,- Kč vč. DPH) při navýšení ročníhonavýšení odběru vody na 100.O0O m3 za
rok. V současné době má obec Dobřejovice zasmluvněno 70.000 m3 za rok, a reálný odběr cca 72.000 m3 (v
roce 2020)je již nedostačující.Navýšenío30.000 m3 za rok je tedy dostatečnémnožstvína schválený
rozvoj územíobce, to potvrdĺl i správce sítě l.SčV a.s..
Návrh usnesení č,. 2o2Í-l 30ĺ 06|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o spolupróci _ ATs Jesenice, kteró zojistí novýšení
ročníhoodběru vody na 700.000 m3 ve výši max. 726 o00,- s Městem Jesenice, kteró je přítohou č.2 tohoto
zópisu a pověřuje storostu k jejĺmu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 5) Kupní smlouva - lS, Vo, zeleň Nad Pražskou cestou (Etapa l!.)_ OPTREAL spoI. s.r.o.
projednóvónĺ bodu od 28:42 do 36:01 zveřejněného oudiozóznomu)
Starosta informoval o doručenévýzvě k převzetí lS, Vo, a zeleně v lokalitě Nad Pražskou cestou od
společnosti oPTREAL spol.s.r.o., která je v souladu se Smlouvou o spolupráci7.3.2oL9.
Jedná se o převzetí splaškovékanalizace, dešťovékanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a veřejné
ze|eně, které byly řádně dokončeny a kolaudovány. Cena za jednotlivé části byla již stanovena ve Smlouvě o
spolupráci v následujícíchvýších;zeleň na pozemku parc.729/34 ve výši 332,- Kč vč. DPH, vodovod,
splašková a dešťová kanalizace včetně retenčnínádrže na pozemcích parc.č. 404/2,72g/1',734,55I/\
veřejné osvětlení a sadové úpravy v souhrnné výši 5 O00,- Kč vč. DPH.
V následujícím bodě jednání bude schvalována smlouva o zřízení služebnosti k pozemkům, kde je místěna
retenčnínádrŽ ajsou v majetku Arcibiskupství Pražského.
Místostarosta uvedl, že do smlouvy byla ještě po shodě obou smluvních stran doplněna formu|ace, která
jednoznačně určuje, že také na 5 nově plánovaných stavebních parcel v lokalĺtě se vztahuje původnízávazek
oPTREALu zaplatit obci příspěvek 150 Kč/m2 za stavební parcely.
V dĺskusi vystoupil Bc. Zbyněk Kudláček'
Návrh usnesení č,. 2o2Í-|3o I 07 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Kupnĺ smlouvu no vodovod, splaškovou a dešťovou konolizaci
včetně retenčnínódrže, veřejného osvětlenĺ o zeleně se společností)PTREAL spol.s.r'o. ve výši j32,- Kč ;

4-

5 000,- Kč vč DPH, kteró je přílohou č. 3 tohoto zópisu a pověřuje starostu
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

k

jejĺmu podpisu'

Bod 6) Smlouva o zřízeníslužebnostilS- pozemĘ parc. č. 4uĺ2a 734-Arcibiskupswí pražské
projednővóníbodu od j6:07 do 39:03 zveřejněného audiozóznamu)
V návaznosti na předchozí přijaté usnesení předložila společnost oPTREAL spol' s.r.o. návrh Smlouvy o
zŕízeníslužebnosti lS na pozemky parc.č' 404/2a734, na kteryich je umístěna retenčnínádrź, a které jsou ve
vlastnictvíArcibiskupství praŽského. Úplata za zřízení služebnosti byla stanovena jednorázově ve výši 5 5O0,Kč bez DPH (6 655,- Kč č DPH)' Společnost OPTREAL po dohodě s vedením obce a Arcibiskupstvím pražským
zajistívšepotřebné k zápisu služebnostĺdo Katastru nemovĺtostía následně uhradíveškerénáklady s tím
spojené formou Darovací smlouvy, která bude předložena ke schválenív následujícím bodě jednání'
Návrh usnesení č,. 2o2í-| 30 | 08:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o zřĺzenĺslužebnosti inženýrských sítíve výši 5 50O,- Kč
bez DPH s Arcibiskupstvím pražským, kteró je přílohou č. 4 tohoto zópisu a pověřuje storostu jejĺm
podpisem.

Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se
Usnesení bvlo schváleno.

-

Bod 7) Darovací smlouva - OPTREAL spol. s.r.o.
projednóvóníbodu od 39:03 do 39:55 zveřejněného audiozóznamu)
Společnost optreal nabídla obci dar ve výši 6 655,- Kč odpovídajícívýšizřízení služebnosti lS na retenční
nádrŽ, která se nachází na pozemcích parc.č. 404/2 a734. V této souvislostĺ předložila společnost oPTREAL i
návrh darovací sm louvy.
Návrh usnesení č'. 2o2í-l30ĺ09.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Darovacĺ smlouvu se společnostĺ2PTREAL spol.s.r.o., kteró obci
daruje dar ve výši 6 655,- Kč, kteró je přílohou č. 5 tohoto zópisu o pověřuje storostu k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

8) Smlouva

spolupráci- protihlukovrý val u silnice xlLoL- Roman Ví! František Press!, KPV Beta
projednóvónĺbodu od 39:55 do 58:55 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta informoval o jednáních se společnostíKPVBeta, Romanem Vítem a Františkem Presslem o
výstavbě protihlukového valu u silnice ll/701'. Pan Roman Vít byljako majĺtel pozemku parc. č. 821 osloven
starostou s nabídkou odkupu tohoto pozemku do vlastnictví obce za účelemvýstavby protihlukového valu,
jako veřejně prospěšnéstavby' V průběhu jednáníse ukázalo, že společnost KPV Beta má v místě
uvažovanéhovalu umístěn vodovodní řad, ktený by bylo nutné přeložit. Jako ideální řešení se nabízí
přeložka vodovodního řadu do pozemku parc.č. 822, který je v majetku obce a je veden jako ,,ostatní
komunikace". V této souvislosti byl projednán návrh, kdy společnost KPV Beta by si přeložĺlavodovodní řad
do pozemku obce (parc. č.822) a Roman Vít s FrantĺškemPresslem zajistívýkup zbývajícíchpozemků pod
protĺhlukovým valem (což již' z většíčástiučĺnili)a zajistívybudování valu na těchto pozemcích v souladu
s právními předpisy. K dnešnímudnĺ se jedná o pozemky parc. č. 8Żo,82L,823, a 824 vše v k. ú.
Dobřejovice. Následně převedou pozemky a samotný val do vlastnictví obce za ].o ooo,- + L0 000,- Kč.
Navrženéřešení parametrů protihlukového valu a jeho vliv na sníženíhluku bude posouzeno společností
GET s.r.o. v rámci aktualizace hlukové studie z roku 20].]., která by měla být k dispozici nejpozději do konce
července 2021. Společnost GET s.r.o. již nyní předložila odborné stanovĺsko, které konstatuje že plánovaná
změna konstrukce valu bude mít pozĺtĺvnídopad na sníženíhlukové zátěže obce Dobřejovice.
Součástí dohody je i po přeloženívodovodního řadu zpevnění cesty na pozemku parc. č. 822, jakožto cesty
pro pěšía cyklisty.
Přestože jev platném ÚP protihlukovývalzakreslen ĺna části pozemku parc. č.825 bude končit již na
pozemku parc. č. 824 (jeho celková délka bude cca 350 m namísto pĺánovaných 450 m) a to z důvodu, že
doposud nedošlo i přes opakované pokusy k dohodě s majĺtelem pozemku parc. č. 825 o prodeji ani s
Bod

o

Ę

ĺnvestorem, a bohužel ani s obcí' Dalšípřípadnou překážkou stavby protihlukového valu na zmiňovaném
pozemku je iskutečnost, žev jeho polovině je místěno nadzemnívedeníVN, které by bylo nutné přeložĺt,
což je investice v řádu statĺsícůkorun. ). Starosta také ĺnformoval o zpracování aktualizace protihlukové
studíe na val a objednaném akustĺckémměření pro účelykasačnístížnostĺna hluk z Pražského okruhu i pro
účelynásledného zhodnocení vlĺvu valu na sníženíhluku v obcĺ. Vše musí proběhnout v souladu s právnímĺ
předpisy, aktuálně probíhá ukládka zeminy jako dočasná deponie se souhlasem obce na jeden rok, pokud
by nebylo vydáno stavební povolení na va|, musel by stavebník deponiĺ zlikvidovat. V průběhu ukládání
zemĺny budou stanoveny odběry vzorků, aby se zamezilo ukládáníodpadního materiálu.
Na uloženívodovodu do pozemku obce bude v následujícím bodě jednáníschvalována Smlouva o zřízení
služebnosti lS.
Starosta dále informoval, že jedná io možnostidobudovánídruhé částivalu na obecním pozemku parc.č.
807 s tím, že by společnost KPV Beta případně pánové Pressl a Vít zajistili dokončenía zpevnění povrchu
cesty na pozemku parc.č. 803 včetně úpravy profilu (po valu směrem k rybníku Skalník
V diskusi věnujícíse možnostem protihlukové ochrany na místech, kde zatím výstavba valu nebude probíhat

azpůsobemozeleněnívalu,vystoupili Bc.ZbyněkKudláček,MartinJoza,PavlaMikušková,Martĺn Jozaa
místostarosta.
Návrh usnesení č,. 2o2Lĺ3oĺLo:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Dohodu o spolupróci při vybudovónĺ protihlukového valu se
společnostĺKPV Beta s.r.o. , Frqntiškem Presslem o Romonem Vítem, kteró je přĺlohou č. 6 tohoto zópisu a
pověřuje starostu jejĺm podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 9) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízeníslužebnosti pozemek IS, parc. č,.8ŻŻ_KPV Beta
projednóvóníbodu od 58:55 do 7:00:04 zveřejněného audiozóznamu)
V návaznostĺ na předchozí bod starosta informoval o předloženém návrhu Smlouvy o smlouvě budoucío
zŕízeníslužebnostĺlS k přeložce vodovodu společnosti KPV s cílem zajistit následné vybudování
protihlukového valu. Výše jednorázové úplaty za zřízení služebnosti je navržena ve výši L ooo,- Kč.
Návrh usnesení č. 2o2í-l 30 l tt:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízenĺ služebnosti inženýrskésítě se
společnostíKPV Beta s.r.o., kteró je přĺlohou č. 7 tohoto zópisu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 10) Smlouva o Stavebním spoření - Raiffeisen stavební spořitelna
projednóvónĺbodu od 7:00:04 do 1:08:16 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta informoval, že sjednané stavebníspoření obce u RB Stavebníspořitelny se blížík dosaženícílové
částky 10 mil. Kč a je tedy vhodné odčerpat část finančníchprostředků, aby nedošlo k ukončenícelé
smlouvy, která zajišťujeobci 1% ročníúrok.
Starosta navrhl odčerpat částku 250 000,- Kč, a tyto prostředky vložit na nové stavební spoření u této
stavební spořĺtelny s tím, že by i toto spoření bylo zhodnoceno úrokem ]-% a navrhuje stanovĺt cílovou
částku na 1 mil. Kč. Přičemžje možnébezplatně toto spořenívypovědět po prvních 12ti měsících, což by
umožnilo i případný mimořádný vklad (do výše cílovéčástky). Starosta dále informoval, že termínovaný
vklad u ČNg má dle nejnovějšíchinformací úročenío,25%'
Po dotazu místostarosty, zda navrhovaná cílová částka je maximální (není) a zda se platí nějaký poplatek za
uzavření nové smlouvy v závislosti na cílovéčástce (neplatí) navrhl starosta navýšení cílovéčástky na 10
milionů s tím, že to bude tvořit možnost pro uloŽení části volných finančníchprostředků obce' V diskuzijejíž
výsledkem byla dohoda na řešení uloženívolnýchfinančníchprostředků na zasedánív září vystoupili
místostarosta, Bc' Zbyněk Kudláček, lng. Libor Stárek, Martin Joza
Návrh usnesení č,. 2o2í-l3oĺtŁz
zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje uzovřenĺ Smlouvy o stovebním spoření s cĺlovou čóstkou 70 mil. Kč
u Raiffeisen stavebnĺ spořitelny o převedenĺ čóstky 250 000,- ze stóvajĺcího stovebnĺho spoření č'
2885105/7950, joko vstupní vklod tohoto nového stavebního spoření, a pověřuje storostu k jejĺmu podpisu.

t)

Výsledek hlasování: pro 7 proti 1 (stárek) zdržel se
Usnesení bvlo schváleno.

-

Bod 11} Žádost o poskytování finančníhopříspěvku na neinvestiční výdaje pro Zš čestlice
projednóvónĺbodu od 7:08:76 do 7:11:45 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta informoval, že obec obdržela dne 2. 6.2021žádost obce Čestlĺceo uzavřenísmlouvy na
poskytování finančního příspěvku na neinvestičnívýdaje za žáky z našíobce navštěvujícíZŠČestlice. Jedná
se o příspěvek 3 500,- Kč na žáka a školnírok. obec čestlice bude v letošním roce V ZŠrealizovat mimo jiné
úpravu výdejny jídel a rozšířeníjídelnyve výši cca 2,75 mĺl. Kč.
Starosta doplnil, že ipřesskutečnost, že nakonec bylstanoven společnýškolskýobvod pro školní rok2oŻL2022 Krajským úřadem, bylo vedeníobce Čestlice ochotno aktivně pomoci našíobci v zajištěníškolní
docházky. Za toto starosta ještě jednou veřejně vedení obce Čestlice poděkoval a i vzhledem k výše
uvedenému navrhuje navrŽenou smlouvu uzavřít' Celkový dopad na rozpočet je v letošním roce 2O21ve
výši cca 110 000,- Kč a bude tedy nutné přijmout rozpočtovéopatření.
Návrh usnesení č,. 2o2l|3o| t3:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje uzavření Smlouvy o poskytovúnĺfinančnĺhopříspěvku na
neinvestičnĺvýdaje s obcí Čestlice ve výši 3 500,- Kč no ždka a školnĺrok, kteró je přĺtohou č. 8 tohoto zópisu
a pověřuje storostu jejím podpisem.
Výs|edek hlasování: pro 8 proti - zdrŽel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 12) Žádost o poskytování finančníhopříspěvku na neinvestiční v'ýdaje pro ZŠPrůhonice
projednóvóní bodu od 1:71':45 do 7:78:23 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, že obec obdržela dne 7. 6.2o2L totožnou žádost, jako v předcházejícím bodě, ale
tentokráte od obce Průhonice o uzavření smlouvy na poskytovánífinančníhopříspěvku na neinvestiční
výdaje zažáky z našíobcenavštěvujícízŠprůhonice' Jedná se o příspěvek 3 50O,- Kč na žáka a školnírok.
Starosta přĺpomněl, že doposud nedostala naše obce odpověd'na svou Žádost ze dne I5.L.212L o uzavření
Dohody o společnémškolskémobvodu, kterou zastupitelstvo obce Průhonice na svém jednánídne
26.7.2021' pouze vzalo na vědomí.
Paradoxně tedy došlo k vypovězení Dohody o společnémškolskémobvodu ze strany obce Průhonice jejíž
součástíbyl ĺ příspěvek ve výši 2 500,- Kč na žáka a rok a nyní nás obec Průhonice žádá o navýšenípříspěvku
na 3 500,- Kč a na našĺžádost o uzavření nové Dohody o společnémškolskémobvodu doposud
neodpověděla' Navíc je třeba zmínit i skutečnost, že naše obec se vždy v poměrné výšĺpodílela na
investicích do zŠprůhonice, o které nás obec Průhonice požádala. Naposledy se jednalo o Darovacísmlouvu
z listopadu 2020 ve výši cca 98 451,- Kč na nákup vybavení ZŠ.
Celkový dopad na rozpočet by byl v letošním roce202lve výši cca2O7 ooo,- Kč.
starosta navrhl, aby o této žádosti bylo případně rozhodnuto až po doručeníoficiálníodpovědi ze strany
obce Průhonice na naši žádost o uzavřeníDohody o společnémškolskémobvodu ze dne 75.1''2o2I.
V diskusi vystoupili lng. Libor Stárek, lng. Pavel Brotánek, Pavla Mikušková a Martĺn Joza.
Návrh usnesení ć'. 2o2L l 3ol L4|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice bere na vědomí žódost obce Prťlhonice o uzavření Smlouvy o poskytovóní
finančníhopříspěvku na neinvestičnívýdaje souvisejícís provozem Zš prŮhonice s obcĺ Dobřejovice, o které

bude jednóno po obdržení oficiólnĺ odpovědi od obce PrŮhonice no žódost obce Dobřejovice ze dne
75.1.2021 vedené pod č.j. 00065/2021/oUDB/Msk.
Výsledek hlasování: pro 7 protĺ- zdržel se L (Mikušková)
Usnesení bvlo schváleno.

Bod t2|Zpráva z jednání Kontrolního v'ýboru
projednóvónĺ bodu 1:78:23 do 7:22:57 zveřejněného audiozóznamu)
Předseda Kontrolního výboru lng. Pavel Brotánek informoval o výsledcích jednání výboru z 19. května. Na
programu jednání byla kontrola zápisů a plnění usnesení do 27 zased áni Zo. Nalezeno bylo jedĺné
pochybení u usneseníŻ021'/26/02 nesouhlasí počet zastupitelů hlasujícíchpro a zdržel se s počtem
přítomných zastupitelů. Vzhledem k tomu, že chyba neměla vliv na přĺjetí/nepřĺjetíusnesení, nenavrhuje KV

žádné opravné opatření. Dále proběhla kontrola Covĺdovéhotestování zaměstnanců, kde KV konstatuje, že
evidence je vedena v pořádku podle nařízeníMZdr. Dalším bodem byla kontrola zveřejňovánídokumentů
na úřednídesce. Zde nebyl dohledán origĺnál Návrh rozpočtu na rok 20L9. U všech ostatních
kontrolovaných dokumentů bylo vše v pořádku'

Následujícíjednání kontrolního výboru proběhne v září.
Místostarosta pochválĺl KV za podrobnou kontrolu, omluvil se za uvedenou chybu v zápisu a vysvětlil, že
chybějícídokument mněl být založen v době, kdy tuto evidenci vedla ještě bývalá úřednice paní Prochová.
V současné době je již evĺdence dokumentů z úřednídesky vedena bezchybně, jak vyplývá i z této kontroly.
Zastupitelstvo bere informaci no vědomí.
Bod 13)Zpráva z jednání Finančníhov'ýboru
projednóvóníbodu od 1:22:57 do 7:25:34 zveřejněného audiozúznamu)
Předseda Fĺnančníhovýboru Martin Joza informoval o jednánívýboru konaném 4. června 202].. Předmětem
kontrolybyla kontrola účetníchdokladů za l' QŻoZLa kontrola nápravných opatřeníz minulých kontrol.
V rámci kontroly nebyly nalezeny zásadnější nedostatky, které by bylo třeba zmĺňovat, drobnosti se týkali
absence podpisů apod. které byly doplněny na místě, případně byly stanoveny doporučení,jejichž plnění
bude kontrolováno při následné kontrole. Dále konstatoval že chyby nalezené při předchozích kontrolách
byly odstraněny'
Zostupitelstvo bere informoci no vědomí.
Bod 14)Termíny zasedání zastupitelstva na 2. pololetí

projednóvóníbodu od 1:25:34 do 1:27:07 zveřejněného oudiozóznomu)
Starosta navrhl pokračovat v zavedené praxi kdy zasedání zastupitelstva obce probíhajívždy druhý čtvrtek v
měsíci' Navržené termíny v druhém pololetí by tedy byly: 9. září, L4.října,1'L.lĺstopadu, 9. prosince.
V případě, že bude nutné bude svoláno mimořádné jednání zastupitelstva mimo tyto schválené termíny.
Návrh usnesení č,. 2o2Ll3o| L5
Zastupitelstvo obce Dobřejovice stanovuje termĺny řódných zasedóní zastupitelstvo obce Dobřejovice do
konce roku 2027 na 9.9.2021, 14.70.2027, 77.17.2021a 9.72.2027.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 15) Rozpočtovéopatření č. Ĺl2o2L
projednóvónĺbodu od 7:27:07 do 7:33:07 zveřejněného audiozóznamu)
Místostarosta předložilnávrh rozpočtového opatření č'.L/2ozL, které reaguje na skutečnéplněnípříjmůa
výdajů rozpočtu.
Dochází k proúčtovánídaně z příjmůpráv. osob za obce za loňský rok ( + 1 308 950 Kč na příjmech v položce
1122 a stejná částka ve výdajích paragrafu 6399)
obec dostala jednorázový příspěvek na rok Żo27 od středočeského kraje (+ 44 472,60 Kč v příjmech na
položce 4I7L).
obci se daří lépe vybírat poplatky a dalšípřljmy (+ 40 000 Kč na položce L343 za užívániveř. prostranství, +
11 000 Kč na paragrafu 22ŻI za náhradu na vícenáklady s výlukou MHD, + 60 000 Kč na paragrafu 3722 za
poplatky za odvoz komunálních odpadů, + 34527,4o Kč na paragrafu 3722 za poplatky za odvoz ostatních
odpadů, + 80 000 Kč na paragrafu 3745 za adopci stromů a + ].O0 ooo Kč na paragraf 6310 za úroky z Črua)
Dále byly zaúčtoványdotace ze SFŽP a SK jinak než ve schváleném rozpočtu. (+ 774 24o Kč za elektroauto na
položku 42'].3, + 301 285 Kč za radary na položku 4222, o součet těchto položek byly sníženypříjmy na
položce 4116.
V návaznostĺ na schválenou smlouvu o poskytování fĺnančníhopříspěvku na neĺnvestičnívýdaje- ZŠ
Čestlĺcese zvyšujívýdaje v paragrafu 31L1 Základníškoly o 110 O00 Kč. V návaznosti na schválenou smlouvu
o příspěvku na ATS Jesenĺce se zvyšujívýdaje v paragrafu 2310 Pitná voda o rozdíl maximální částky dle
smlouvy a částky v rozpočtu, tedy o 220 000 Kč.
V souvĺslosti s obnovou křížku u Průhonického parku byl zřízen nový paragraf 3326 - Pořízení, zachovánía
obnova hodnot místníhokulturního, národního a hĺstorĺckéhopovědomís výdaji 40 000 Kč.
Rozpočtovéopatření má nulový vliv na bilanci rozpočtu.

-B-

Návrh usnesení č,. 2o2Í-ĺ3olt6:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtové opotření č. L/2021, které je přĺtohou č.9 tohoto zópisu
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdrželse Usnesení bvlo schváleno.
Bod 16) Různé
(projednóvónĺ bodu od 7:33:07 do 2:36:21 zveřejněného audiozdznamu)
- lnformace o proběhlém setkání s občany nad prvními návrhy Architektonické koncepce centra

obce Dobřejovice
Místostarosta informoval, že akce proběhla 8. června na návsi za účasticca. 80 občanů.Vedoucí
týmu re:architekti MgA. ondřej Synek spolu s dopravním inženýrem lng. Květoslavem Syrovým
představili občanůmpomocí prezentace koncept návrhu ,,Architektonické koncepce centra obce
Dobřejovice". Následně vyzvali občany k dĺskusĺ, při nížodpovídali na dotazy např. na kapacitu
parkovacích míst před hřištěm, na průtočnoukapacitu potoka, zásahy do stávajícízeleně, odklon
komunĺkace a obavy z možnéhozvýšení provozu, návrhy využĺtídomuč.p. 36, umístnění pomníku
padlých apod'. Podněty od občanůbyly zaznamenány. Závěrem prezentace návrhu zpracovatelé
informovali občany o tom, Že kompletní prezentace s konceptem návrhu bude od následujícího dne
zveřejněna na ĺnternetových stránkách obce a k nahlédnutítaké na obecním úřadu a vyzvalĺ
občany, aby do úterý L5. června 2021 posílali své připomínky na e-mail partĺcipace@rearchitekti.cz
čije předali v papírovéformě na obecní úřad, nebo do schránky obecního úřadu'
V červenci provedou archĺtekti zhodnocení a zapracování připomínek, vypracování konečného
návrhu Koncepce, který předložízastupitelům.Finální návrh bude zastupítelům předložen
k projednání a schválení v září, následně proběhne veřejná prezentace finální podoby Koncepce
občanům.
Poté bude nutné domluvit postup zpracování projektových dokumentací jednotlivých částí,změny
územníhoplánu, jednání s majitelĺ dotčených nemovitostíapod..

lnformace o jednáních ke vzniku DSo za účelemv'ýstavby ZŠ
Starosta informoval, žev návaznostĺna posledníjednánízastupitelstva, kde byla navržena imožnost
prověřit případnou spolupráci na stavbě ZŠv obci čestlĺceproběhla společná schůzka za účasti
starostů a částizastupitelůz obou obcí. Výsledkem schůzky je sdělení, že obec Čestlice má v plánu
vystavět novou základní školu, ke které má i vyčleněn pozemek v ÚP, ale neníjeho vlastníkem'
V současnédobě probíhajíĺntenzivníjednánís majitelem pozemku o jeho převedení (prodejĺ) obci.
obec Čestlice již zadala zpracování demografické studie, jako podklad pro samotné rozhodnutío
výstavbě nové Zš, jejížvýsledek by měla obdržet na konci července letošního roku. obec Čestlice
má v plánu vybudovat školu o kapacitě 540 žákůs tím, že by ráda našla partnera z okolních obcí,
kdy jako logická a dlouhodobě udržitelná varĺanta s ohledem na množstvídětí se jeví spolupráce
právě s obcí Dobřejovice.
Zároveň dále probíhajíjednánía příprava podkladů ke vzniku DSo Modletice, Herink, Dobřejovice.
Rozhodnutí, kterou z navržených variant se obec vydá bude podléhat velmi pečlivémuvyhodnocení.
Nicméně vzhledem k nutnostĺ zajĺstĺtplnění povinné školnídocházky i do doby výstavby nové ZŠ,je
pravděpodobné, že k tomuto rozhodnutí budeme muset dospět nejpozději do konce letošního
roku, a to především s ohledem na možnost čerpánídotacíV roce 2023, případně nejpozdě ji 2025.

lnformace z kuIturní komise
Předsedkyně kulturníkomise Pavla Mikušková informovala o schůzce KK konané 12' května. Hlavní
náplní byla organizace promĺtání letního kina. To proběhne ve skále ve dnech 26'6. (Špunti na
vodě), 30.7. (Bourák), 29.8. (obr Dobr). Kulturní komise dále připravuje zájezd pro seniory v září a
prosĺncové RozsvěceníVánočního stromu' V září by mělo proběhnout i odloženéVítání občánků.
Kulturní komĺse dále projednávala opravu kaplĺčky,kdy je třeba nechat prohlídnout stav
odborníkem. Spolky budou osloveny s dotazem, jaké plánujíakce. Martin Joza doplnil, že spolek
ModerníDobřejovice má zatím v plánu I1'.záŕí pořádat BurgerFest. Starosta doplnil, že v neděli20.
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června je plánovaný mládežnĺckýfotbalový turnaj o pohár obce Dobřejovĺce. Místostarosta
informoval, že v sobotu 19. června od L5. hodĺn proběhne slavnostníodhaleníobnoveného křížku u
sĺlnice k Průhonĺckémuparku.

lnformace o jednání Redakčnírady
Člen reda kčnírady lng. Libor Stá rek prezentoval záznam z jed ná ní RR 14.4' za účastivšech členůa
hostů (šéfredaktor,lng. Pavel Brotánek). Schválena byla zjednodušená forma zápisu formou
záznamu jednoduchého prostého hlasování.' (3 pro), usnesení,,lnformace uvedené šéfredaktorem
V článku,,Spolek bývalého starosty žaluje obec Dobřejovice" v DZ3/2020 považujeme za pravdĺvé,
šéfredaktor nepochybil" (2 pro,1 proti) a usnesení,,lnformace uvedené autorem v článku (článek L.
Stárka Nad dopisy čtenářů") považujeme za pravdivé, šéfredaktor vydáním článku nepochybil" (2
pro, 1 proti). lng. Pavel Brotánek následně zpochybniljednoznačnost souhlasu na zjednodušené
formě zápisu.
Dalšíjednání RR by mělo proběhnout v září.

otevřený dopis starostovi- parkování ulice Vačkářova od p. Lipowského
Starosta informoval, Že v souvislosti s řešením opakované stížnostijednoho z majitelů nemovitostĺv ulici
Vačkářova na omezovánívjezdu ke své nemovitosti od dvou sousedů, kteří parkujísvá vozidla na ulici
Vačkářova v bezprostřední blízkostĺjeho vjezdu ĺnformoval všechny zúčastněnéa nabídl pomoc
v nalezení smírného řešení. Na společnéosobníschůzce, ze které se třetí ze sousedů omluvil bylo
nalezeno řešení ve shodě dvou zúčastněnýchsousedů a zástupce obce. Třetí soused po obdrženém
zápisu z osobníschůzkyopakovaně odmítá přijmout dohodu což sdělĺl v otevřeném dopise starostovi se
žádostík předání na vědomí zastupitelstvu obce. Podepsaný zápis zosobní schůzky a znění otevřeného
dopisu obdrželi zastupĺtelék seznámení.
Dle připomínky zapsané k zápisu jedním z účastníků
schůzky by v současnédobě měly již probíhat další
jednání k vyřešení celé situace pouze za účastizástupců třech dotčených nemovĺtostí bez účastizástupce
obce s cílem nalézt společnéa pro všechny přijatelné řešení.
lnformaci o probíhajícíchjednáních rozporovala přítomná stěžovatelka, která uvedla, že návrh na
jednání od jednoho ze sousedů padl formou zaslání SMS, jednánívšak dosud neproběhla. Starosta i
vystupujícízastupiteléape|ovalĺ na všechny 3 strany sporu, aby se věcně a v klidu pokusili najít
vzájemnou dohodu. Zastupĺtel Martin Joza závěrem navrhl možnost, že by se v případě že jednání selžou
mohly všechny 3 rodiny pokusit najít dohodu na příštímzasedánízastupitelstva s tím, že přítomnost více
lĺdíaskutečnost, že zasedání je živě přenášeno by mohla přĺspět k věcnému průběhu.

V. souHRN PŘUATýCH UsNESENí DNE 10.6.2021

Usnesení č. 2o2Ll 30 l oL:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovotelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice tng. Jano
Chvótolo.
U

snese ní č'. 2o2L l 30 ĺ 03:

Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu
Libora Stórka.

z

jednóní zostupitelstvo pana Martina Jozu o lng

Usnesen í č'. 2o2í-| 30 l oa:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujícĺ progrom jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrolo usnesenĺ
Aktuólnĺ stov ve věcijednónĺ o podmínkóch převodu budovy č'p. 245
Smlouvo o spolupróci _ Rekonstrukce ATS _ Město Jesenice
Kupnĺ smlouvo _ lS, Vo, zeleň Nod Prožskou cestou (Etapo tt.)_ )PTREAL spol. s'r.o.
Smlouva o zřízení služebnosti IS _ pozemky porc. č. 404/2 a 734 _ Arcibiskupství prožské
Darovací smlouva _ )PTREAL spol. s.r.o.
Smlouva o spolupróci_ protihlukový val u silnice ll/101_ Roman Vĺt, Frontišek Pressl, KPV Beta

.IU-

8.
9.

Smlouvo o smlouvě budoucí o zřĺzeníslužebnosti pozemek tS, parc. č. 822 _ KPV Beta
Smlouva o Stovebnĺm spořenĺ- Raiffeisen stavební spořitelna
10. Žódost o poskytovónĺ finančního příspěvku na neinvestičnívýdaje pro Zš Česttice
71'. Žódost o poskytovónífinančnĺho přĺspěvku no neinvestičnĺvýdoje pro Zš Průhonice
72. Zpróva z jednóní Kontrolnĺho výboru
73. Zpróva z jednóní Finančnĺhovýboru
14. Termíny zasedónĺ zastupitelstva no 2. potoletí
15. Rozpočtové opotřenĺ č. 1/2021

76' RŮzné
- lnformace o proběhlém setkónís občony nad prvnĺminóvrhy Architektonické koncepce centra
obce Dobřejovice
- lnformoce o jednóních ke vzniku DSo zo účetemvýstovby ZŠ
- lnformace z kulturníkomise
- lnformace o jednúníRedakčnírady
- otevřený dopis starostovi - parkovónĺ ulice Vačkóřovo od p. Lipowského
Usnesení č,. 2o2l|30| o5z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice uklódó starostovi vyzvat FK Dobřejovice k podóní nóvrhu řešení pilvodního
zóměru převést/prodat budovu do majetku obce včetně konkrétnĺchnóvrhů podmínek a smluv tak, aby tyto
moterióly byly k dispozici zastupitelstvu obce nejpozději do 30.6.2021.
Usnesení č,. 2o2ll3ol 06z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o spolupróci _ ATs Jesenice, kteró zojistí navýšenĺ
ročníhoodběru vody na 700.000 m3 ve výši max. 726 000,- s Městem Jesenice, kteró je přítohou č.2 tohoto
zópisu o pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Usnesení č'. 2o2Ĺl 30 ĺ 07 |
zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Kupní smlouvu na vodovod, sploškovou o dešťovoukonolizaci,
včetně retenčnĺnódrže, veřejného osvětlenĺ o zeleně se společnostĺ )PTREAL spol.s.r.o. ve výši 332,- Kč a
5 000,- Kč vč DPH, kteró je přĺlohou č. 3 tohoto zópisu o pověřuje storostu k jejĺmu podpisu.
Usnesení č,. 2o2l|30| 08:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o zřízenĺ služebnosti inženýrských sítíve výši 5 500,- Kč
bez DPH s Arcibiskupstvím prožským, kteró je přĺtohou č. 4 tohoto zópisu a pověřuje starostu jejĺm
podpisem.
Usnesení č,. 2o2Ĺl 3o ĺ o9z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Dorovací smlouvu se společností )PTREAL spol.s'r.o', kteró obci
daruje dar ve výši 6 655,- Kč, kteró je přĺtohou č. 5 tohoto zópisu a pověřuje starostu k jejĺmu podpisu'
Usnesen í ć,. 2o2L | 30 | Loz

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Dohodu o spolupróci při vybudovóní protihlukového valu se
společností KPV Beto s'r.o. , Frontiškem Presslem a Romanem Vítem, kteró je přítohou č. 6 tohoto zópisu a
pověřuje starostu jejĺm podpisem.
í č'. 2o2í.ĺ 3o l LLz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřĺzení služebnosti inženýrskésĺtě se
společnostíKPV Beto s.r'o., kteró je přílohou č. 7 tohoto zópisu a pověřuje starostu jejĺm podpisem.
U

snese

n

U snesen í č,. 2021l 30 l !2:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje uzavřeníSmlouvy o stavebním spořenís cílovou čóstkou 70 miL Kč

u Raiffeisen stavební spořitelny a převedení čóstky 250 000,- ze stóvajícího stovebnĺho spoření
2885105/7950, jako vstupnívklad tohoto nového stavebního spořenĺ, o pověřuje storostu k jejĺmu podpisu.

č.

Usnese n í č,. 2o2Ĺ| 30 | L3:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje uzovřenĺ Smlouvy o poskytovóní finančníhopříspěvku no
neinvestičnívýdaje s obcí Česttice ve výši 3 500,- Kč na žóka a školnĺ rok, kteró je přĺlohou č. 8 tohoto zópisu
o pověřuje storostu jejím podpisem'
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Usnesení č,. 2o2í-ĺ3olL4z
Zostupitelstvo obce Dobřejovice bere no vědomí žódost obce Průhonice o uzavření Smlouvy o poskytovóní
finančníhopříspěvku na neinvestičnívýdaje souvisejĺcĺ s provozem zŠprůhonice s obcí Dobřejovice, o které
bude jednóno po obdrženĺoficiólní odpovědi od obce Průhonice no žódost obce Dobřejovice ze dne
15.7.2021 vedené pod č'j. 00065/2021/oUDB/Msk.
Usnese n í č,. 2o2í-ĺ 30 ĺ L5.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice stanovuje termíny řódných zqsedóní zostupitelstva obce Dobřejovice do
konce roku 2021 na 9.9.2027,74.70.2021, 77.11.2021a 9.L2.2021.
snese

U

n í č,. 2o2í-|

3o |

Ĺ6:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje rozpočtovéopotřenĺ č. 1/2027, které je přílohou č.9 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
V. zÁVĚR
Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta ve 20:41

Přílohy zápisu:

r.)

2)
3)
4
5
6
7

9

Prezenčnílistina
Smlouva o spolupráci - ATs Jesenice
Kupní smlouva na vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizacĺ, včetně retenčnínádrže, veřejného
osvětlení a zeleně se společnostíoPTREAL spol.s.r.o.
Smlouvu o zŕizení služebnosti inženýrských sítís Arcibiskupstvím praŽským
Darovací smlouva se společnostíoPTREAL spol.s.r.o.
Dohoda o spolupráci při vybudování protihlukového valu se společnostíKPV Beta s.r.o. , Františkem
Presslem a Romanem Vítem
Smlouva o budoucísmlouvě o zŕízeníslužebnosti inženýrské sítě se společností KPV Beta s.r.o
Smlouva o poskytování finančníhopříspěvku na neĺnvestičnívýdajes obcí Čestlice
Rozpočtovéopatření č. 1'l2ozt

Zápĺs byl vyhotoven dne ].4. 6. zo27

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé: Martĺn Joza

U

dne 14. 6.202I

ne ].4. 6.2oŻ7

lng. Lĺbor Stárek

Starosta:

Martin Śklpnář

dne 14. 6.2OZI

Místostarosta: lng. Jan Chvátal
Vyvěšeno d ne ..!ĺ''6''''.6..'.'?' p'?.1.......'.
Sejmuto dne
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