oBEc DoBŘEJoVlcE, Na Návsi 26,25L oL Dobřejovice, lČ: 0024oL4L
Zápis č. 19
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 11.6.2o2o od 18:00 na obecním úřadě v Dobřeiovicích.
Přítomni:

Ladislav Bezouška, lng. Pavel Brotánek, lng. .Jan Chvátal, Martin Joza,
Bc. Zbyněk Kudláček, Pavla Mikušková, lng. Lĺbor Stárek,'M..tin Sklenář, Mgr. Martin Čmolík

občanéobce Dobřejovice v počtu 1.
Omluveni:
l.

złľrurĺv í zAsEDÁN

í zAsTU PITELSTVA

Zasedání Zastupĺtelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupĺtelstvo") bylo zahájeno v 18:04 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 3.6.2o2o. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 9 členůzastupĺtelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále informoval všechny přítomné, źe je z veřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na ĺnternetových stránkách obce. Zároveň upozornĺl, že průběh jednání je živě přenášen
prostřednictvím obecní facebookové stránky.

Na úvod informoval starosta o přijaté rezignacĺ na post zastupitele od Jana Krejčíhoze dne 3.6.2020.
Zároveň přivítal prvního náhradníka Mgr. Martĺna Čmolíkaa v souladu s s 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval

nového zastupĺtele ke složeníslibu.
Před sloŽením slibu předsedající upozornil nového člena zastupitelstva, že odmítnutísloŽit slib nebo sloŽení
slibu s výhradou má za následek zánik mandátu ($ 55 zákona č.491'/2001' Sb., o volbách do zastupĺtelstev
obcía o změně některých zákonů, v platném znění).
SloŽení slĺbu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 5 69 odst. Ż zákona o obcích ,,Slibuji
věrnost českérepublice. itibuji no svou čest a svědomí, že svoji funkcÍ budu vykonávat svědomÍtě, v
zájmu obce DobřejovÍce a jejích občonůd řídit se Ústdvou a zákony českérepubliky." a vyzval nového

člena zastupitelstva ke složeníslibu pronesením slova ,,slibuji"
Mgr. Martin Čmolíkslĺb následně složil.

a

podpisu do připraveném archu.

lI. URčENíZAPISoVATELE A oVĚŘoVATELŮ

Starosta navrhl určit zapisovatelem zápisu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesen í č,. 2o2o ĺ t9 l oL:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovatelem jednání zastupitelstvo obce Dobřejovice tng. Jona Chvótala.
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu zjednání zastupitelstva obce Dobřejovice zastupiteIe paní Pavlu
Mikuškovou a pana Martina Jozu. K návrhu vznesl protináVrh Zbyněk Kudláček, který navrhl za ověřovatele
lng. Brotánka. Starosta da| hlasovat od protĺnávrhu.
Návrh usnesení č. 2o2o I t9 | 02:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovatelem zópisu z jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice lng
Povla Brotónkq.
Výsledek hlasování: pro 4 (Kudláček, Čmolík,Brotánek, Chvátal) proti 2 (Joza, Stárek) zdržel se 3
Usnesení nebvlo schváleno.
I

Návrh usnesen í č,. 2o2o l L9 / 03|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zápisu z jednónĺ zastupitelstvo obce Dobřejovice panĺ
Pavlu Mikuškovou o pana Martina Jozu.
Výsledek hlasování: pro 7 protĺ- zdržel se 2 (Brotánek, Kudláček)
Usnesení bvlo schváleno.

Martin Čmolíkvznesl dotaz, proč se při ověřování zápisu nestřídajívšĺchnizastupitelé. Starosta odpověděl,
že je to na rozhodnutí zastupitelstva - návrh na ověřovatele můŽe vznést každý ze zastupitelů. Pavel
Brotánek poté upozornil na to, že hlasování o volbě ověřovatele a obsazení vedení výborů je dle něj
V rozporu s volebním programem SNK Dobřejováci.
llI. PRoGRAM zAsEDÁNí

(projednóvóníbodu od 6:55 do 70:10 zveřejněného audiozúznamu)
Starosta navrhl doplnit program o samostatný bod, před bod různé
- ýmlouvą o zřízení věcného břemene - PPD a.s.
Místostarosta dále navrhl doplnit do bodu různépodbod:
- lnformace o znovuotevření Spolkového domu
Bc. Zbyněk Kudláček navrhl do bodu různézařadit podbody:
- lnformace o pořízení květináčův obci
- Dětské hřiště
Nebyly Vzneseny dalšínávrhy na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:
Návrh usnesení č. 2o2o l L9 / 04:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje nósledujícĺ program jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice:
1. Kontrolo usnesenĺ
2. Smlouva o dílo,,Posílenĺavytvořenĺ rezervy provzdušňovacího systému na Čov oobřejovice"
3. Studie ,,Napojeníobyvatel na kanolizoci a Čovv obci Dobřejovice"
4. Smlouva o dĺlo,,Polnícesta Modletice - oprava povrchu"
5. Smlouva o vykonóní přezkoumóní hospodaření 2020
6. Zpróva z jednóní Kontrolního výboru
7. Zpróva zjednóní Finančnĺhovýboru
8. Termíny zasedóní zastupitelstva na 2. pololetí
9' Strategický plón obce Dobřejovice 2020 _ 2030
1-0. Smlouva o zřĺzenĺvěcného břemene _ PPD o.s.
11. Rťlzné

o
o
o
o

lnÍormqce o termínu konónĺ letních kin v Dobřejovicĺch
lnformoce o zohójenĺ provozu Spolkového domu Dobřejovice
lnformoce o pořĺzenĺkvětinóčův obci
Dětské hřiště

Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení bvlo schváleno.

-

zdržel se

-

lV. PRoJEDNÁĺĺígooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednávóníbodu od 10:10 do 74:00 zveřejněného audiozóznamu)
Usneseníč'.2oL9lttlt7_ strategický plán:Splněno: Návrh SP byl připraven, jeho schválení
viz samostatný bod tohoto zasedání
Usnesení č'. 2o2olL6lo9 _ Záměr polní cesta směr Modletice - Splněno: VZMR proběhlo,
schválení smlouvy o dílo vĺz samostatný bod
Usnesení ć,.2o2oĺt6/11 - Projekt rekonstrukce křižovatky Na ohrádce - Trvá: Byla zahájena

o
o

o

)

o
o
o
o
o
.
o
o

jednání s majitelem pozemku potřebného k realizaci
Usnesení č,.2o2olt8/04 - Košumberk - projednání s Policií ČRa správcem komunikace _
Trvá: Jednání s Policií ČRa projektantem proběhlo a jsou připravovány požadované úpravy
projektu
Usnesení č,. zo2olL&,/Os - Smlouva služebnost SK - dešťová kanalizace Čestlická - Splněno:
Smlouva byla podepsána oběma smluvními stranami.
Usnesení ć,.2o2olL8/06 - stavební povolení pro Revitalizaci Dobřejovĺckého potoka - Trvá:
Žádost byla podána.
Usnesení ć,.2o2oĺL8/07 - smlouva o dílo optĺmalizace kapacity Čov oonře'|ovice Splněno:
schválenísmlouvy o dílo viz samostatný bod
Usnesení ć,.2o2oĺL8/08 - Kupní smlouva elektroauto a zajištěním dotace zfondu SFŽP Trvá: Dohodnuto s dodavatelem vozĺdla, že bude dodáno až po písemném vyrozumění o
přidělení dotace.
Usnesení č,.202oĺL8ĺo9_ VZMR obnova polní cesty Dobřejovice - Modletĺce - Splněno:
VZMR proběhlo, schválenísmlouvy o dílo viz samostatný bod
Usnesení č,.202olt8/10 - Rozpočtovéopatření ć..212020 - Sp|něno
Usnesení ć,. 2o2oĺ18|tt - Znovuotevření MŠKorálek - Splněno

Bod 2) Smlouva o dílo ,,Posílenía vytvoření rezervy provzdušňovacího systému na čov Dobřejovice"
(projednővónĺbodu od 14:00 do 16:03 zveřejněného oudiozóznamu)
Místostarosta informoval, že na základě ''Vyhodnoceníprovozu stávajícího mechanicko-biologĺckého stupně
a technologické výpočty maximální kapacĺty Čov oobřejovĺce'' byl ve spolupráci s provozovatelem ČoV

hledána realizačnífirma. Standardně u Čov oslovují původního dodavatele technologie'

oMs Walter

(původní dodavatel) již neexĺstuje, podařilo se kontaktovat lng. Rosypala, který z části funguje jako jejich
''nástupce''. Tento dodavatel předložil cenovou nabídku na posílení výkonu dmychadla Kubíček3D28B ze
160 m3/hod. na 190 m3/hod. úpravou převodů, dodání a výměny rezervních elektromotorů a samotných
dmychadel u agregátů 3D28B a 3D38B, výměnu vzduchového potrubí PE Geberĺt za nerezové potrubí V

trase mezi provozní budovou a vnitřní komunikací a výkopové práce pro položenípotrubí, jeho obsyp,
zpětný zához a odvoz přebytečné zemĺny na skládku. Cena prací je 328 000 Kč bez DPH. Byla předložena
Smlouva o dílo, jejížtext byl zkontrolován a připomínkován právním zástupcem obce.
Návrh usnesení ć,. 2o2o l L9 l 05
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dílo č. 15 - 20 s lng. Jiřím Rosypalem, kteró je přílohou
č.2 tohoto zópisu a pověřuje storostu jejĺm podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 3) Studie ,,Napojení obyvatel na kanalizaci a

čov v obci Dobřejovice"

(projednóvdní bodu od 16:03 do 24:11 zveřejněného audiozóznamu)
Místostarosta představil studii, která řešímnožstvíodvádění splaškových odpadních vod z dosud
nenapojených objektů a volných pozemku v zastavěném územíobceDobřejovice. Stávající projektová
kapacita Čovje 175o Eo' Dle odborného posudku z roku 2019 je skutečnézatĺženáČov oourejovice - 1380
Eo dle CHSK. Kapacita ČoV po doplněnívýkonnějšíchdmychadel bude dosahovat 2 2oo Eo. Cílem této

studie bylo zpřesněníodhadu objemu odpadních vod produkovaných na územíobce přizajištění I00o/o
odkanalizovánívšech exĺstujícíchi potenciálně v budoucnu vzniklých producentů odpadních vod. Bylo
zjištěno, že navýšená kapacita postačípro odkanalizování následujících kategorií budov a parcel v dosahu
kanalĺzace: stávající budovy v zastavěném územíobce, rozvojové záměry obce, jednotlivé parcely určenéke
stavbě RD ve stávajícízástavbě přiléhajícíke komunikaci a velĺkostně odpovídajícípožadavkům ÚP,
jednotlivé parcely určenéke stavbě RD velĺkostně neodpovídajícípožadavkůmÚp (nutné sloučení...)'
RozšířeníČoV pomocívýraznézměny technologie bude nutné pouze v případě, pokud bude ze strany
investorů požadavek na výstavbu rozvojových lokalĺt pro bydleníčirozvojových lokalit komerčnícha jiných.
Na takovém případném rozšířeníby se museli domluvit investoři s obcí, včetně dohody o úhradě nákladů.
V následujících týdnech bude zaslán majitelům stávajících dosud nepřipojených nemovitostídopis
3

s nabídkou možnosti připojenína obecníkanalizaci. Martin Joza se zeptal na to, zda bude někdo následně
kontrolovat budovy, které ležímimodosah obecníkanalizace' Místostarosta odpověděl, že toto bude od
L.L.2021' v gescĺ vodoprávního úřadu, obec s ním o této věcĺ bude jednat.

Návrh usnesení č,. 2o2o l t9 l 06:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Studii ,,Napojenĺ obyvatel na kanalizaci a Čov v obci Dobřejovice"
o uklódd starostovi předat jĺ po dokončenĺúpravy dmychadet na ČoV provozovateli spot. 1.SčV a's..
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Vzhledem ktomu, že pan Kappel na toto zasedání nedorazil, starosta pouze uvedl, že splnĺl svůj,,domácí
úkol" zminulého Zo a dohledal důkazy, že pan Kappel chtěl prodat část Eo rezervovaných pro obec za
nákladovou cenu'
Bod a) Smlouva o dílo ,,Polní cesta Modletice - oprava povrchu"
(projednóvinĺbodu od 24:17 do 35:22 zveřejněného audiozőznamu)
Starosta informovalo průběhu VZMR, kdy byla výzva k podánínabídek uveřejněna na profilu zadavatele a
zároveň byly osloveny 3 společnosti , které se zabývajívýstavbou cyklostezek, komunikací a pěších cest.
V rámcizadání byla podána pouze jediná nabídka, a to od společnostĺPSS Bohemia s.r.o., která nabídla
cenu za realizaci zakázky ve výšĺ1902500,- Kč bez DPH a termín realĺzace do 18 dnů od předánístaveniště.
Dne 3'6.2020 se sešla hodnotící komise, která zjistila, že nabídka splňuje všechny potřebné parametry, tedy,
Že bylo předloženo v příloze požadovanéosvědčeníoautorizaci geotechnika. V přílohách však chyběl
profesní životopis geotechnika. Dne 3.6.2020 obec vyzvala uchazeče o doplnění žĺvotopisu, kteąi byl
doručen dne 4'6.20Ż0. Fakturace bude podle skutečně odvedených prací za jednotkové ceny - tedy, že
skutečná cena díla bude velmi pravděpodobně niŽší.Starosta na základě posledního jednání zastupitelstva
obce předložil zastupitelstvu Smlouvu o dílo ke schválení. Dále doplnĺl, že dle informací od zástupce
společnostĺjsouschopni zahájit výstavbu již na koncĺ měsíce června 2020'
Libor Stárek se zeptal, zda se jedná o pozemky, na ktených je nynízaseto, starosta odpověděl, že vše
probíhá v součinnosti se společnosti AGRo Jesenice a ta na uvedených pozemcích přestala hospodařĺt
v loňském roce. Zbyněk Kudláček se zeptal, zda opravdu bude celé dílo provedeno za 18 dní, což starosta
potvrdil. Dále se Bc. Kudláček zeptal, zda budou dotčeny tůně pro obojživelníky pod okruhem. Starosta
odpověděl, že k ovlĺvněnítůnínedojde. Pavel Brotánek řekl, Že jedna nabídka přĺ tak velké ceně se mu zdá
málo. Doporučil příště vyvěsit zadání dříve. Starosta ĺnformoval, že idle firmy Accon, adminĺstrující

veřejnou zakázku,je problém s kapacitami firem, kteným chybí pracovní síly.
Návrh usnesen í ć,. 2o2o l L9 l 07 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o dĺlo na obnovu polnĺ cesty Dobřejovice _ Modletice,
kteró je přílohou č.3 tohoto zópisu v celkové výši 1 902 500,- Kč bez DPH se společnosťiPSS Bohemia s.r.o. o
pověřuje starostu jejĺm podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdržel se 1 (Brotánek)
Usnesení bvlo schváleno.
Bod 5)Smlouva o vykonání přezkoumání hospodařeni2o2o
(projednóvónĺbodu od j5:22 do 37:20 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta v souvislosti s vypršením stávající smlouvy s auditorskou společnostíATLAS AUDlT s.r.o. požádal
zastupitele o schváleníSmlouvy o přezkoumání hospodaření obce Dobřejovĺce na následujícíobdobía to
rok 2020' Dále starosta informoval zastupitele, Že společnost ATLAS AUDlT s.r.o' V průběhu roku s obcí
spolupracuje a v případě potřeby její pracovníky metodĺcky vede. Smlouva je předložena ve stejném
rozsahu plnění a ceně, za kterou byl vykonán přezkum hospodaření v roce 2019.
Návrh usnesení č'. 2o2o l L9 l o8z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Smlouvu o vykonőní přezkoumónĺ hospodořenĺ a vydónĺ zpróvy o
výsledku tohoto přezkoumónĺ za rok končícíj7. prosincem 2020, kteró je přílohou č.4 tohoto zópisu se
společnostĺATLAS AUDlT s.r.o. zq cenu 45 000,- Kč bez DPH a pověřuje stąrostu jejĺm podpisem'
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
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Bod 6) Ĺpráva

z

jednání Kontrolního v'ýboru

(projednóvónĺ bodu od 37:20 do 40:20 zveřejněného audiozáznomu)
Předseda Kontrolního výboru lng. Pavel Brotánek seznámil s průběhem jednání kontrolního výboru. Ten se
zabýval kontrolou zápisů a plněním usneseníč. 16-18. Byla nalezena jedĺná drobná chyba: u hlasovánío
usnesení 2oŻo/17/o8je chybně uveden počet hlasujícíchprotĺ (1) ĺ když v závorce jsou jmenovitě uvedeni4.
Dále kontrolnívýbor konstatuje, že Povodňový plán je zastaralý, se špatnými kontakty a Krĺzový plán chybí'
KV doporučuje dokumenty aktualĺzovat a nechat zpracovat. DalšíjednáníKV bude 21''Io.2o2o a na
programu bude kontrola zápĺsů a plněníusnesení, dalším tématem bude kontrola záboru veřejných
prostra nství.
Návrh usnesení č'. 2o2o I t9 | 09 :
Zostupitelstvo obce Dobřejovice na zókladě doporučenĺkontrolnĺho výboru pověřuje starostu zajištěním:
- aktuolizace povodňového plónu obce Dobřejovice,
- zpracovóní krizového plónu obce Dobřejovice.
Výsledek hlasování: pro 9 protĺ- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.

Bod 7) Zpráva z jednání Finančníhovýboru
(projednóvóníbodu od 40:20 do 52:52 zveřejněného audiozdznamu)
Předseda Finančního výboru Martĺn Joza seznámil s výsledky jednáníFV dne 3'6'Ż02o' Na programu byla
kontrola účetníchdokladů za l.Q 2020. Zde konstatuje výrazné zlepšení,vyskytly se jen drobné chyby
ohledně chybějícíchpodpisů v řádu jednotek byly opraveny okamžitě na místě. FV také doporučĺl,aby u
plateb za zábor pozemků byl jako rozpoznávací znak používánunikátnívariabilní symbol. Dále se FV zabýval
Závěrečným účtemobce za rok 2019 a Zprávou o kontrole hospodaření' FV se připojil ke dvěma
doporučením audĺtora. Dalšímbodem bylo Kráceníplnění rozpočtu obce v důsledku pandemie CoVlD 1-9 a
doporučení FV k němu. Finančnívýborĺnformoval o krocích vlády, které mají negativnívlĺvna rozpočet
obce. Starosta doplnil informaci, že aktuálně vláda jedná o vyrovnánítěchto negativním vlivům.
Místostarosta představĺl aktuální čísla.Prvním negativním vlivem je předpokládané sníženívýběrudaní do
státního rozpočtu a tím i přerozdělenído obcí. Díky velmĺ umírněnému odhadu příjmůpři tvorbě rozpočtu
předpovědí ,,jen" cca 400 000 Kč (oproti odhadu SMS
činítentovýpadek dle aktuálních nejpesĺmistĺčtějších
ČR ze začátku roku Żo2o je to propad o cca 3,5 milionu). Dalšínegativním vlivem byl návrh vlády, aby se
podpora osvČ účtovalajako Vratka daně z příjmu fyzických osob. Tímto umělým sníŽením daní by obec
přĺšla o dalších cca. 700 000. Díky tlaku mnoha obcívláda aktuálně slíbila jednorázový příspěvek 1200 Kč na
obyvatele' Nyníse tedy zdá, že souhrnný vliv změn bude pozĺtivní-nárůst příjmu o cca. 300 tĺsícKč. Další
změny bude vedeníobce sledovat, zatím nenítřeba dělat žádnérozpočtovéopatření. starosta doplnil, Že
výhoda našíobce je, že má rezervu. Nicméně je předpoklad, že se letos podaří udržet vyrovnaný, či mĺrně
přebytkový rozpočet. Martĺn Joza vyzdvĺhl konzervativní plánování příjmůrozpočtu a doporučil
konzervativní přístup i do budoucnosti, stejně jako u ukládánívolných finančníchprostředků.
Zastupitelstvo vzolo zpróvu na vědomí
Bod 8) Termíny zasedání zastupitelstva do konce roku 2020
(projednóvóníbodu od 52:52 do 54:00 zveřejněného oudiozóznamu)
Starosta navrhl pokračovat v zavedené praxĺ kdy zasedání zastupitelstva obce probíhajívždy druhý čtvrtek

vměsíci. Navrženétermínyvdruhémpololetíbytedybyly: 10. záŕí,8'října,12.lĺstopadu,10. prosince.
Návrh usnesení č'. 2o2o I t9 | Loz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice stanovuje termĺny řódných zqsedónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice do
konce roku 2020 na L0.9.2020,8.10.2020, 12.77.2020 o 70.72.2020.
Výsledek hlasování: pro 9 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 9) Strategický plán obce Dobřejovice 2o2o_2o3o
(projednóvóníbodu od 54:00 do 7:77:46 zveřejněného oudiozóznomu)
Místostarosta informoval o ukončeníprocesupřípravy nového strategického plánu obce. Ten začalv záŕí
2019 ustanovením pracovní skupiny. Následně za pomoci externího facĺlitátora lng. Arch. Petra Klápště
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pokračoval dvěma plánovacími setkáními s občany a distribucí a zpracováním dotazníku. Podněty vzešlé
z této fáze dále rozpracovaly pracovní skupiny pro dvě tematické oblastĺ. Ty nejdříve stanovily vizi, tedy
popis obce, jak by V roce 2030 měla ideálně vypadat. Ta zní:
V centru Dobřejovic je dotvořena plnohodnotnó, funkčnía krósnó nőves s nabĺdkou zóklodnĺch služeb, které
se navzójem doplňují o podporují a vybĺzĺk zastavenĺ a pobytu místnĺi projĺždějĺcí'
Na núvsi o při prŮtahu
obcíjsou chodci důležitější
než outa a mohou se pohodlně pohybovat bezbariérově všemi směry,
automobilovó dopravo je zklidněnó. Podoba nóvsi ma venkovský charakter, přitom mó šmrnc, zaujme a je
promyšlenó i do detailu mobilióře či zeleně.
Pro prochőzky a vyjížd'ky na kole móme okruh okolo celé obce, dobré propojeníobou rybnĺkťla bezpečné
cesty do okolnĺch obcí. Všechny cesty jsou doprovózeny zelení v pósech, alejĺch, remĺzkóch. Promyštenými
terénnímiúprovami a výsodbami se zvýšilo krósa ĺ ekologickó hodnoto krajiny a zóroveň se snížiloriziko
povodnĺ a vliv hluku z okolnĺch silnic o dólnic.
K naplněnívize bylyve dvou tematických oblastech navrženo na obdobínásledujících5 let 8 cílů(tedy čeho
by se za 5 let mělo dosáhnou), jejichž naplnění by se mělo dosáhnout pomocí provedení 38 dílčíchopatření.
Pro oblast oBLAST C: KaŽdodenní život - služby, Život a doprava V centru byly stanoveny 3 cíle:
o C.]" obec má jasnou představu rozvoje a úprav centra, kterou postupně naplňuje.
. c.2 obec aktivně prosazuje zklidněnídopravy skrz zastavěné územíobce.
o C.3 obec organĺzuje a podporuje aktivity a akce, které rozšiřujía podporují možnosti Žĺvota v
centru.
Pro oblast oBLAsT K: Krajĺna a rekreace - zelená prostranství, pěšíacyklo prostupnost, rekreace bylo
stanoveno 5 cílů:
o K.]. Budujeme okruh okolo celé obce pro pěšíacyklĺsty se zeleným pásem a několik paprskovitých
napojení z obce včetně propojeníobou rybníků a do všech okolních obcí'
o K.2 Vznikajízelenépásy, remízy a zelený doprovod cest, ku|tivuje se zeleň v sídle.
o K.3 Krajina se měnísměrem k vyššíekologickéhodnotě a udržĺtelnosti.

o
o

K.4 Rozšiřuje se zázemípro rekreaci
K.5 obec aktivně chrání životníprostředí

Po případném schválení proběhne rozpracováníjednotlivých opatření do Akčníhoplánu - tedy do karet
jednotlivých projektů. Ty stanoví termíny, odpovědnost a také cenové náklady. Schválený Strategický plán
bude umístěn na internetové stránky a prezentován ve Zpravodaji. Bude se s ním aktivně pracovat při
hledánídotačníchzdrojů pro realĺzacĺ'Bude následně pravĺdelně vyhodnocován a dle potřeby aktualizován.
Místostarosta poděkoval všem členůmpracovní skupĺny, pracovních skupin k tematĺckým oblastem i
občanům,kteří se zapojilĺ do plánovacích setkáníčivyplnili dotazník za jejich skvělou práci a zajímavé

podněty.
Martin Čmolíkse zeptal, jak často se počítá, že se SP bude vyhodnocovat. Místostarosta uvedl předpoklad,
že se k hodnocení přistoupí za dva roky, pokud se neukáže naléhavá potřeba.
Pavel Brotánek se zeptal, proč ve Strategickém plánu neníškoĺa,když zazněla na besedách a byla
prezentována informace,Žehrozí vypovězeníspádovosti. Dále se zeptal, jestli se nějak bude řešit sad u
špýcharu. Místostarosta informoval, že sad je součástíopatřenío zelených prostranstvích. Téma školy na
setkáních padlo, ale nebylo nĺjak silné. Ve SP jsou opatření na řešenínejvíce zmĺňovaných problémů,
protože obec má omezené kapacity finančníi lidské. Průběhu tvorby SP se ukázal problém se školstvíma
vedeníobce ho řeší. LiborStárekse zeptal, zda SP je po schválenízávazný, zda případný záměrv něm
neobsažený nebude možnérealĺzovat. Starosta odpověděl Že to je vodítko, vize - aĺe dalšíprojekty je
možnérealizovat' Možnost vybudovat školu je dlouhodobá věc - obec nemá pozemky, bude muset zajistit
fĺnance, prověřit naplněníškoly-to je otázka 5let. Pokud se to ukáže jako možné,bude škola doplněna do
SP. Aktuální informace o škole jsou, že Arcibiskupství pravděpodobně bude v zámku provozovat svou školu,
pronájem zámku ze strany obce je finančně nereálné. DalšímoŽnostíje umístěníprvního stupně zŠjako
odloučené pracovĺštěZŠPrůhonĺcedo nově rekonstruovaného objektu MŠv Modleticích. otázkou je kam
by se poté děti přesunuly na 2. stupeň. Starosta se připojĺl k poděkování, nejen členůmpracovních skupin,
kteřímuselĺ přečíst a přĺpomínkovat mnoho stran různých materiálů. Ale ivšem, kteřípřišli na úvodní
setkání, protože bez nich by pracovní skupĺny jen velmi těžko připravovaly jednotlivá opatření. Vyjádřil
přesvědčení, Že se SP podaří naplňovat a občanése v jednotlivých realizovaných projektech ,,najdou".
o

Martin Joza přĺpomněl debatu před rokem, jak tvorbu SP uchopĺt' Uvedl, že vybraný přístup je poměrně
unikátnía že výsledek je velmizajímavý. Místostarosta vyzvedl roli lng. Arch Petra Klápště přimetodickém
vedenía zapojováníveřejnostĺ. Starosta doplnil, že i naopak od pana Klápště byla velmi pozitivnízpětná
vazba na tým, který SP připravovalo.
Návrh usnesen í č,. 2o2o l L9 l LLz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje strateqický pldn obce Dobřejovice no období 2020 _ 2030.
Výsledek hlasování: pro 9 protĺ- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 10} Smlouva o zŕízenívěcného břemene - PPD a.s.
(projednóvóníbodu od L:71:46 do 1:L3:48 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval a předložil zastupĺtelstvu obce ke schváleníSmlouvu o zŕízenívěcného břemena se
společnostíPražská plynárenská Distribuce a.s' č.5L1'/Ż020, která řešízřízení věcného břemene na nově
nabytých pozemcích obce parc. č.1'1'6/48aLL6/49 přes kterévedou plynové přípojky k nemovitostem č.p.
41'4a4L5. Jedná se o jednorázovévyrovnáníve prospěch obcevevýši 1'574,- Kč bez DPH (1905,- Kčvč.
DPH) což odpovídá částce 150,- Kč za běžný metr sítě.
Návrh usnesení č,. 2o2o l t9 ĺ L2:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o zřízenívěcného břemene č. 51-1/2020 se společnostĺ
Pražskó plynórenskó Distribuce a.s', kteró je přĺlohou č.5 tohoto zdpisu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9 proti- zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Bod 11) Různé
(projednóvónĺbodu od 7:13:48 do 1:29:08 zveřejněného audiozúznomu)
- lnformace o termínech letních kin v Dobřejovicích
Starosta informoval, že obec ve spolupráci s Kulturní komisí plánuje letos 3 termíny promítánífĺlmů
na fotbalovém hřišti.
26'6' od 21:15 to bude rodinný film Přijela k nám pouť
3L'7' od 2I:45 to bude film Přes prsty či Vlastníci. Výsledný film ještě bude projednávat Kulturní
komĺse
30.8. bude pohádka Zakleté pírko
- lnformace o zahájení provozu Spolkového domu Dobřejovice
Starosta informoval, že ve Spolkovém domě proběhla oprava podlahy a od 15.6'2020 bude
Spolkový dům opět otevřen. Provoz poté v pátek zahájí také knihovna.
- lnformace o pořízení květlnáčů v obci
Zbyněk Kudláček se na základě dotazů od několika občanůzeptal, jaké byly náklady na pořízení
květináčůna návsi. Starosta uvedl, že přesnou částku nemá v tuto chvíli k dispozicĺ, ale odhadem
vlastní květináče stály 57 000 Kč (bez DPH), jejich osázenícca 17 000 Kč. Pan Kudláček se dále
zeptal, zda umístění bylo projednáno se Správou a údržboukomunĺkacía Dopravní policií. Starosta
to potvrdil, zodpovědný dopravní polĺcista byl na místě před týdnem a z výsledku byl nadšen, byly
s ním ještě domluveny dalšíúpravy _ přesunutí značek blížek Vozovce' Zbyněk Kudláček dále navrhl
přesunutíjednoho z květináčů, s čímžse starosta neztotožnil- umístění květĺnáčenavazuje na
snahu o narovnání křižovatky V tomto místě kvůli zlepšenírozhledových poměrů. Dále připomněl,
že tyto úpravy jsou jen dočasné,cílem je naprojektovat a zrealizovat zúženísĺlnice
dle nynějšího
značenía doplnění o přechody, chodníky a nové umístěníautobusových zastávek.
- Dětské hřiště
Zbyněk Kudláček navrhl pořízení bedny na hračky, které někteří návštěvnícĺdětského hřiště u FK
dávají do pískovĺště.Dále upozornil na špatný stav oplocení. Starosta uvedl, že bedna bude
pořízena, plot bude výhledově opraven.
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V. souHRN

pŘllnľÝcľ usrursrľíDNE

11.6.2020

U snesení č,. 2o2o l 19 ĺ oĹz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem jednónízastupĺtelstva obce Dobřejovĺce lng. Jano Chvótala'

Usnesení č,. 2o2o l

l 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zúpisu z jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice paní
Pavlu Mikuškovou a pano Martino Jozu'
19

Usnesení č,. 2o2o l t9 l 04|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje nósledujĺcí program jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice:
1-. Kontrola usnesenĺ
2. Smlouva o dĺlo ,,Posĺlení o vytvoření rezervy provzdušňovacĺhosystému na Čov Dobřejovice"
3. Studie ,,Napojenĺ obyvatet na kanolizaci a Čovv obci Dobřejovice"
4. Smlouva o dílo,,Polnĺcesta Modletice - oprava povrchu"
5. Smlouvq o vykonónĺ přezkoumóní hospodařenĺ 2020
6. Zpróva z jednőnĺ Kontrolnĺho výboru
7. Zpróvo z jednónĺ Finančnĺhovýboru
8. Termĺny zosedónĺ zastupitelstva na 2. pololetĺ
9. Strategický pldn obce Dobřejovice 2020 _ 2030
70. Smlouva o zřĺzenĺvěcného břemene - PPD o.s'
71. Různé
o lnÍormoce o termínu konónĺ letnĺch kin v Dobřejovicĺch
. lnformace o zahójenĺ provozu Spolkového domu Dobřejovice
o lnÍormoce o pořĺzenĺkvětinóčť] v obci
o Dětské hřiště
Usnesení č,. 2o2o l Ĺ9 l 05:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dílo č. 15 - 20 s lng. Jiřĺm Rosypalem, kteró je přĺlohou
č.2 tohoto zópisu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č,. 2o2o l L9 l 06:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Studii ,,Napojenĺ obyvatel na kanolizacĺ a Čov v obci Dobřejovice"
o uktódó starostovi předat jí po dokončenĺúpravy dmychadet na ČoV provozovateli spot. 1'SčV o.s.'
Usnesen í ć,. 2o2o ĺ L9 l 07

:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o dĺlo na obnovu polní cesty Dobřejovice _ Modletice,
která je přílohou č'3 tohoto zúpisu v celkové výši 1 902 500,- Kč bez DPH se společnosťĺP55 Bohemio s.r.o' a
pověřuje storostu jejím podpisem.
Usnesení č'. 2o2o l t9 l o8:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o vykonónĺ přezkoumőnĺ hospodořenĺ o vydónĺ zpróvy o
výsledku tohoto přezkoumónĺ zą rok končĺcĺ31-. prosincem 2020, kteró je přĺlohou č'4 tohoto zópisu se
společnostĺ ATLAS AUDlT s.r.o. za Cenu 45 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č'. 2o2o l 19 | 09 :
Zastupitelstvo obce Dobřejovice no zókladě doporučeníkontrolnĺho výboru pověřuje starostu zajištěním:
- aktuolizace povodňového plónu obce Dobřejovice,
- zpracovónĺ krizového plónu obce Dobřejovice'
Usnesení

č'. 2o2o l

ĺ Loz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice stanovuje termíny řódných zasedónĺ zostupitelstvo obce Dobřejovice do
konce roku 2020 na 70.9.2020,8.70.2020, 12.11.2020 o 70.72.2020.
t9

Usnesení č'. 2o2o l L9 l LL|
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje Strotegický plón obce Dobřejovice na období 2020 _ 2030.
Usnesen í č'. 2o2o l t9 l LZz

Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o zřĺzenĺvěcného břemene č. 51-1/2020 se společností
Pražskó plynórenskó Distribuce a.s., kteró je přĺlohou č.5 tohoto zópisu a pověřuje starostu jejím podpisem'

_o_

V. zÁVĚR
Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 19:33

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílĺstĺna
2) Smlouva o dílo č. 15 - 20 s lng. Jiřím Rosypalem
3) Smlouva o dílo na obnovu polnícesty Dobřejovice - Modletice se společností Pss Bohemia s.r.o.
4) Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření a vydání zprávy o výsledku tohoto přezkoumání za
rok končící31-' prosince m 2O2o se společnostíATLAS AUDlT s.r.o'
5) Smlouva o zřízení věcného břemene č.5rI/2020 se společnostíPraŽská plynárenská Distribuce a.s
Zápis byl vyhotoven dne
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Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

ověřovatelé:

Pavla Mĺkušková

Martin Joza

Starosta:

Vyvěšeno dne
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