oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsi 26, 25L oL Dobřejovice, !č: 0024ot4:.
Zápis č.39
z řádného zasedání ZastupiteIstva obce Dobřejovice

konaného dne 14. 4.2022 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.

Přítomni

Omluveni:

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

l. ZAHÁJENí zAsEDÁN í zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupĺtelstva obce Dobřejovĺce (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v ].8:02 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 6. 4. 2022. Současně byla
zveřejněna na elektronĺcké úřednídesce'
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupitelstva, zjednání zastupitelstva se omluvil lng'
Pavel Brotánek. Zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, źe je z veřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce. Zároveň upozornil přítomné, že průběh jednáníje živě
přenášen prostřednictvím obecnífacebookové stránky, kdejsou záznamy také uchovávány.

ll. URčENízAPlsoVATEtE A oVĚŘoVATEtŮ
Starosta navrhl, aby místostarosta lng. Jan Chvátal byl určen zapisovatelem zápisu,
Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č. 2022|

39 |

k návrhu

nebyly

otz

Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovatelem
lng. Jano Chvótola'
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

39.

jednónízostupitelstva obce Dobřejovice mĺstostarostu

Starosta navrhl určit ověřovateli zápĺsu z jednání zastupitelstva obce Dobřejovice Pavlu Mikuškovou a lng.
Libora Stárka. K návrhu ne/byly podány protinávrhy.
Návrh usnesení č. 2022ĺ39l 02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu z 39. jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice
Pavlu Mikuškovou a lng. Libora Stórka.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno'
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tll. PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednóvóní bodu od 02:L0 do 03:70 zveřejněného oudiozóznamu)

Starosta požádal přítomnéo případné dalšínávrhy na doplnění zveřejněného programu. Dalšínávrhy již
nebyly uplatněny.
Návrh usnesení č,. 2022ĺ39ĺ 03|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nđsledujícĺprogrom 39. jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
7. Kontrolo usnesenĺ

2.
3.

Schvólení zúvěrky a zúvěrečnéhoúčtuĺvlšKorútek Dobřejovice za rok 2021Různé

o
o

lnÍormace o doprovních stovbóch v obci a okolí
lnÍormace o pomoci uprchlíkům z lJkrajiny

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

-

lV. PRoJEDNÁNí gooů PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvóní bodu od 03:70 do 08:34 zveřejněného audiozóznomu)
o Usneseni č'. 2o2o|L9|o9 _ Krizový a Povodňový plán

-

Splněno částečně- Povodňový plán

je zpracován, ale stále se čeká na případné přidělení dotace na jeho realizaci. V krizovém

o

o
o
o
o

o

plánu je aktualizována základní karta kontaktů.

Usnesení č.2o2L|28|to - záměr prodeje pozemků parc. č. L53lIo9, 1'53/1'L0 a t53/L1'1' ,
příprava smlouvy se závazkem Povodí Vltavy - Splněno částečně- kvůlĺvyřešení Žaloby na
pozemek v Mlýnském rybníku dojde k výrazné změně - tedy směně pozemků. Probíhají
práce na geometrĺckých plánech a ocenění směňovaných pozemků, došlo ke kácení dřevĺn
ze strany Povodí.
Usneseni ć,.2o2L|3ol08 - Smlouva služebnost Arcibiskupství pražské- Trvá - Smlouva byla
podepsána z našístrany a doručena druhé straně k podpisu a podání zápisu do KN.
Usnesení ć'. 2o2lĺ34lo5 - předání obsahu změny č. 3 územníhoplánu a zabezpečení
zpracování návrhu změny - Splněno - obsah změny byl předán, návrh byl zveřejněn
7 .4.2022, ve řej n é p rojed n á n í p ro bě h n e L2.5.2022'
Usnesení č,. 202Ĺĺ34106 - Smlouva o zajišťovánía financování dopravní obslužnosti se
Středočeským krajem - Splněno - Smlouva byla podepsána oběma smluvnímĺ stranami a je
založena.
Usnesení č,.2o2Ll34/08 - jednání s obcí Čestlice ve věcĺ vzniku Dobrovolného svazku obcí
(DSo) za účelemvýstavby společnéZákladní školy, předložení dokumentace ke vzniku DSo Splněno částečně - Memorandum o spolupráci a Dohoda o společném školském obvodu
by|y podepsány. Dokumentace ke vzniku Dso byla předložena obci Čestlice
k přĺpomínkování. Probíhajíjednánío pozemku k výstavbě.
Usneseni ć. 2022136/07 - Archĺtektonická studie ,,Stavební úpravy a přístavba Sportovního
a společenského centra Dobřejovice" - Splněno částečně- lnformace o schválení studie

byla předána projektantům a byly zahájeny práce na samotném projektu

o
o

stavby,

předpoklad dokončeníje květen 2022.
Usnesení č'.2022136|09 - Darovací smlouva na pozemky parc. č' I3o/33, parc. č. L49/2o a
parc. č. 1046 a částĺpozemků parc. č. 153/L a parc. č. 153/80 vše v k.ú. Dobřejovice
Splněno - smlouva byla podepsána všemi smluvními stranami a zaloŽena, vklad do KN byl
zaslán na Katastrální úřad
Usnesení č'. 2o22ĺ36|to - Zřejmá nesprávnost v zápisu z 29. zasedání Zastupĺtelstva obce Splněno - revokováno usnesením č.2022/38/08
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o

Usnesení č'. 2o22ĺ36|t2 - odkup nemovitostĺ č.p. 3 a pozemku parc. č. st.148 od České
pošty s.p. - Trvá - Smlouva byla doplněna o připomínky a návrhy ze strany obce a předána
druhé straně k posouzení.
Usnesení č. 2o22ĺ36ĺL3- Pořízení změny č. 4 územního plánu Dobřejovic - Splněno
částečně_ Smlouva o dílo byla podepsána všemi stranamĺ a na příštímjednání
zastupĺtelstva bude před loženo zadání.
Usnesení č.2022ĺ36114- Přĺjetí dotace na projekt ,,Rozšířeníchodníku v ulici Čestlickéa
oprava dešťovékanalizace" ze StředočeskéhoFondu obnovy _ Splněno - Smlouva byla
podepsána oběma smluvnímĺstranami, 1,239 mĺlionu Kč je jiŽ na účtuobce.
Usnesení č.2022138ĺ05- Ukrajina _ využití č.p' 245 pro uprchlíky, zŕízenítransparentního
účtu,převedení 100 ooo,- Kč na výše uvedený transparentní účet,dar Český červený křížSplněno - informace o využĺtíbudovy je součástí bodu Různédnešníhojednání.
Transparentní účetbyl zřízen. Dar L00.000 Kč byl v plné výšĺodeslán.
Usneseni č,.2022ĺ38ĺ06- Rozpočtovéopatře ní č'.L/Żo22 - Splněno - bylo vyvěšeno
Usnesení č,. 2o22l38|o7 _ lnventury, vyřazení majetku - Trvá - Vyřazení položek bude
provedeno do dalšíhozasedáníZo.
Usnesení č,.2o22ĺ38lo8 - Zŕejmá nesprávnost v zápisu z 29. zasedání Zastupitelstva obce Splněno _ oprava zápisu byla vyvěšena na Úřednídesce

Bod 2) Schválení závěrky a závěrečného účtuMš za rok2o2í(projednóvónĺbodu od 08:34 do 10:74 zveřejněného audiozóznamu)
Závěrečné vyhodnocení Mš Korálek Dobřejovĺce za r' 2021' a účetnízávěrka za r.2o2'J' byla zastupitelům
zaslána v podkladech. Skutečnépřljmy k31'.Lz.2o21 byly ve výšĺ1 608 896 Kč (včetně příspěvku obce).
Náklady nebyly k3L.L2.2o21 oproti rozpočtovanévýšĺpřekročeny a dosáhly výše 1 498 896 Kč.
Výsledek hospodařeníje přebytkový ve výšĺ110 000 Kč.
Na základě usnesení zastupitelstva obce Dobřejovice č.2021'134/1'4 ze dne 09.12.2ozL byl schválen převod
nevyčerpaných prostředků ve výši 80 000 Kč do rezervního fondu.
Dne 2.3.2022 proběhla veřejnoprávní kontrola v MŠKorálek za r' 2021-. Veřejnoprávní kontrolou nebyly
zjištěny nedostatky.
Návrh usnesení ě. 2022/39/ 04:
Zostu p ite l stvo obce D obřejov i ce :
- schvaluje účetnízóvěrku Mš Korótek Dobřejovice zo r. 2027 bez výhrad,
- bere no vědomí zpróvu o výsledku veřejnopróvnĺ kontroly zo rok 2021.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 3) Různé
(projednóvóníbodu od 70:1-4 do 38:32 zveřejněného oudiozóznamu)
o lnformace o dopravních stavbách v obci a oko!í
starosta ĺnformoval, že již byla ukončena rekonstrukce sĺlnice lll/oo3Ż směřující k Průhonickému
parku. 14. dubna proběhla kontrola oprav objízdných tras a zhotoviteli byly písemně sděleny
nedodělky: úprava nájezdu k Čov, nerovnosti na části směrem k čestlické,část před špýcharem zhutnění a doplnění menšífrakce. V rámci této akce financované KsÚs byla opravena většíčást
ulice U Parku k Alimpexu a t Čov a nejhoršíčástĺkomunĺkace vedoucíod Alimpexu k Čestlické.Byly
také zachovány a doplněny vjezdy na pole a upraven vjezd k cestě u křížku.
oprava dešťovékanalĺzace a chodníku na čestlicképrobíhá podle harmonogramu. Během týdne od
19.4. dojde k uzavření křižovatky před Spolkovým domem. Probíhá každodenní kontakt se stavbou,
projektantem i technickým dozorem. Vzhledem k tomu, že některé sítě vedou na jiných místech,
neŽ jsou zakresleny, dochází k drobným změnám ve vedení tras dešťovékanalizace čĺumístění
vpustí a šachet. Během května se stavba bude posouvat směrem na Čestlice, bude trvat až do
konce června.
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Uzavření mostu přes dálnici proběhne od 2o.4' do června. lnformace o omezeních, objízdných
trasách a jízdních řádech autobusů jsou na internetových stránkách obce.

lnformace o pomoci uprch!íkům z Ukrajiny
Starosta informoval, že v bývalé ubytovně v č.p. 245 je ubytováno 16 lĺdí.Pro dětĺ ubytované
v Dobřejovicích a okolí obec zajĺstila výuku v adaptačnískupině, probíhajícíkaždý všedníden od 8
do L3 hodin. Stravováníje zajĺštěnoprostřednictvím MŠKorálek. obec uzavřela dohody o
provedení práce se 4 učitelkami z Ukrajĺny. obec dále zřídila transparentní účet.Po dohodě
s auditorem budou na dalšízasedání zastupitelstva navrženy kontrolní mechanismy pro jeho
čerpáníze strany finančníhovýboru a zastupitelstva, aby bylo naprosto zřejmé, jaké peníze se
z transparentního účtuvyplácejí' Úeetje určen pro zajištěnízákladních Životních potřeb pro
uprchlíky ubytované v Dobřejovicích, tedy především věcí, které nelze zajistit z materiálních sbírek
(potraviny, spodní prádlo, zajĺštěnívýuky,...). Formou refundace z něj dále budou placeny mzdové
náklady učĺtelekz adaptačnískupiny. Starosta poděkoval občanůmza jejich příspěvky na
transparentní účeta také několika občanůmz Popoviček, kteřívybralĺ peníze na první nákup
hygĺenických potřeb a drogerie v době, kdy ještě účetnebyl zŕízen. Dále poděkoval paní Natalii
Verbické za pomoc s překládáním a komunĺkacísuprchlíky. obec také pomáhá uprchlíkům zajistit
práci: jedná se zaměstnavateli. Většĺnadospělých jiźmá zajĺštěnupráci (Staročeská pekárna,
Alimpex, MK3 - údržbazeleně). obec můžev objektu garantovat ubytování mĺnimálně po dobu půl
roku, než začne rekonstrukce objektu.

a

V. soUHRN

pŘułľýcx USNESENíDNE

14.

4.2022

U snese n í ć,. 2022 l 39 ĺ otz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovatelem 39. jednónízastupitelstva obce Dobřejovice místostorostu
lng. Jana Chvótala.

Usnesen í č'. 2022| 39 ĺ o2z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovqteli zópisu z 39. jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice
Pavlu Mikuškovou o lng. Liboro Stórko.
Usnesen í ć,. 2o22 | 39 ĺ o3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledující progrom 39. jednóní zostupitelstvo obce Dobřejovice:

7.
2.
3.

U

snese

Kontrolo usnesení
Schvólenĺzóvěrky o zóvěrečného účtuuŠKorótek Dobřejovice zo rok 2021
Huzne

o
o

n

lnÍormace o dopravních stqvbóch v obci a okolí
lnÍormace o pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

í č'. 2022ĺ 39 l oa:

Zostu pite l stv o obce Dobřej ovice

:

schvaluje účetnĺzóvěrku MŠKorótek Dobřejovice za r. 2021 bez výhrad,
- bere no vědomĺ zpróvu o výsledku veřejnopróvnĺ kontroly zo rok 2021.
-

vl. znvĚn
Zasedání zastupĺtelstva obce ukončil starosta v

1_8:39

Přílohy zápisu:

L.

Prezenčnílistina
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Zápis byl vyhotoven dne 20. 4.2022

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé: PavlaMikušková

Starosta:

dne 20. 4.2022

lng. Libor Stárek

dne

Martin Sklenář

dne 20. 4.2022

Vyvěšeno an", 2.!.,.

11.

Zoz2

Sejmuto dne
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