oBEc DoBŘEJoVtcE, Na Návsi 26, 251 oL Dobřejovice, lč: 0024oL4L
Zápis č,.37
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 3. 3.2o22od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni:

Omluveni:

Ladislav Bezouška, Mgr. Martin Čmolík,lng. Jan Chvátal, Martin Joza, Bc. Zbyněk Kudláček,
Pavla Mikušková, lng. Libor Stárek, Martin Sklenář

občanéobce Dobřejovice:
lng. Pavel Brotánek

1

znľru eĺrlízłsroÁru í zAsTU PlTELswA
Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:07 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 24.2.2022. Současně byla
l.

zveřejněna na elektronické úřednídesce'
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupitelstva, lng. Pavel Brotánek se z jednáníomluvili.
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 upozornĺl přítomné, že průběh jednání je žĺvě
přenášen prostřednĺctvím obecnífacebookové stránky, kdejsou záznamy také uchovávány.
Starosta se omluvil za pozdní začátek a informoval, že před zasedáním se zastupĺtelé sešli, aby projednali
možnou pomoc obce Ukrajině - bude to součástíprogramu řádného zasedání dne 17. 3.2022. Vsoučasné
době se obec připojila k aktĺvitě spolku DUHA Dobřejovice _ do neděle 6. 3. 2022 probíhá na oÚ sbírka
trvanlivých potravin a drogerie pro rodĺny prchající z války. Materĺál bude následně odvezen na centrálu
potravinové banky v Modletĺcích.
lt. URčENízAPlsoVATELE A oVĚŘoVATELŮ

Starosta navrhl, aby místostarosta lng. Jan Chvátal byl určen zapĺsovatelem zápisu,
Vzneseny protinávrhy.

k návrhu

nebyly

Návrh usnesení č,. 2022|37 | oĹ:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovatelem 37. jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice místostarostu
lng. Jano Chvótala.
Výsledek hlasování: pro 8 proti_ zdrželse Usnesení bvlo schváleno'
Starosta navrhl určit ověřovatelĺ zápisu z jednánízastupitelstva obce Dobřejovice Pavlu Mĺkuškovoua lng.
Libora Stárka. K návrhu nebyly podány protinávrhy.
Návrh usnesení č,. 2o22l37 l o2z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z 37. jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice panĺ
Pavlu Mikuškovou o lng. Libora Stórka.
Výsledek hlasování: pro 8 proti- zdrželse Usnesení bvlo schváleno.
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tll. PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednóvónĺ bodu od 3:52 do 5:36 zveřejněného audiozóznamu)
Starosta informoval, že vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o mimořádné jednání zastupĺtelstva svolané za
účelemprojednání jediného bodu nenavrhuje Žádné dalšíbody jednání.
Zároveň starosta uvedl, že dle dnešníchĺnformacíod úředníkaMinĺsterstva vnitra navrhuje upravit text
bodu programu tak, že bude odstraněno číslo,,č.L/Żo22". Důvodem je, že číslooZV bude přĺděleno ve
Sbírce právních předpisů. Požádal přítomnéo případné dalšínávrhy na doplnění zveřejněného programu'
Dalšínávrhy jĺžnebyly uplatněny'

Návrh usnesení č'. 2022| 37 | 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujícĺ program j7. jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice:
1' obecně zóvaznó vyhldška, kterou se stanoví čóst společného školskéhoobvodu zókladní školy - ZŠa
MŠČesttice
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
tV. PRoJEDNÁNí gooŮ PRoGRAMU

Bod 1) obecně závazná vyhIáška, kterou se stanoví část společného škoIskéhoobvodu základní školy - Zš
Mš česttice
(projednóvóní bodu od 5:36 do 9:38 zveřejněného oudiozóznamu)

a

Starosta informoval, že v návaznosti na přĺjatá usnesení zastupitelstva obce Dobřejovice 20Ż2/36/04,
týkajícíse Memoranda o spolupráci, a dále usnesení č,. 2022/36105 týkajícíse Dohody o vytvoření
společnéhoškolskéhoobvodu a s ohledem na schválení této Dohody i na jednání zastupitelstva obce
Čestlice dne 23. 2.Żo22je nutné v souladu se zákonem vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví
část společnéhoškolskéhoobvodu základní školy, v tomto případě Základní školy a mateřská školy Čestlice,
se sídlem Na Návsi 3,25701Čestlĺce.
Starosta ĺnformoval, že znění vyhlášky bylo zkontrolováno odborem dozoru a kontroly MV a po jejím
schválení a vydání zastupitelstvem bude vložena do Sbírky právních předpisů dle aktualizovaného zákona č.
35/2o2L Sb., o Sbírce právních předpisů územníchsamosprávných celků a některých správních úřadů(dále
jen,,zákon o Sbírce právních předpĺsů") a částečněizákona č.3612021' sb., ktenim se měníněkteré zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územníchsamosprávných celků a něktenich
správních úřadů.Doporučeno bylo jen odstranit číslovyhlášky, které se nově přiděluje automaticky
uveřejněním ve Sbírce a také odstranění dat vyvěšenía svěšení.
Návrh usnesení

č'. 2o22| 37 |

oa:

Zastupitelstvo obce Dobřejovice vydóvó obecně závaznou vyhlóšku, kterou se stanoví čóst společného
školského obvodu zókladní školy _ Zóktadní školy a mateřské škoty Čestlice, se sĺdlem Na Nóvsi 3, 251 07
Čestlice, kteró je přítohou č.2 tohoto zópisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti - zdržel se Usnesení bvlo schváleno.
Starosta dále informoval, že pro školnírok2022/2023 je II dobřejovĺckých předškoláků, kteří se budou
hlásĺt do ZŠv Čestlicích.Stejný počet budou mít také Čestlice. Celková kapacita je 25-27 dětí, zůstane tam
nějaké místo pro případnésourozence z okolních obcí. V pondělí7. 3. od 15 hodin je pak společná schůzka
k nastavování kritériípro přijetí do zŠprůhonice, cílem je, aby bylo přijato co nejvíce sourozenců
dobřejovických dětí, které jĺžprůhonickou školu navštěvují, aby rodiče nemuselisvé dětivozit na dvě místa
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V. soUHRN

pŘunľýcľ usĺĺrsrĺĺí
DNE

3.

3.2022

Usnesen í ć,. 2022 | 37 | ot:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovotelem j7' jednónĺzostupitelstva obce Dobřejovice místostarostu
lng. Jano Chvótala.
Usnese n í ć,. 2o22| 37 | 02:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zőpisu z 37. jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice poní
Pavlu Mikuškovou a lng. Libora Stórka'
Usnese n í č,. 2o22l 37 ĺ 03:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujícĺ program 37. jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice:
7. obecně zóvaznő vyhlóško, kterou se stanoví čóst společnéhoškotského obvodu zúkladníškoty _ ZŠo

Mš Česttice

Usnesení č,. 2o22l 37 | oa:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice vydóvó obecně zóvaznou vyhlóšku, kterou se stanoví čóst společného
školského obvodu zókladní školy _ Zókladnĺ škoty a mateřské školy Česttice, se sídlem Na Nóvsi 3, 257 07
Čestlice, kteró je přílohou č.2 tohoto zópisu.
Vl. zÁVĚR
Zasedánízastupĺtelstva obce ukončil starosta v

18:1-6.

Přílohy zápisu:
L. Prezenčnílistina
2. obecně závazná vyhláška, kterou stanoví část společnéhoškolskéhoobvodu základní školy Základní školy a mateřské ŠkolyČestlice, se sídlem Na Návsĺ 3,25L01 čestlice
Zápis byl vyhotoven dne 4. 3.2022

Zapisovatel:

lng. Jan Chvátal

ověřovateIé: PavlaMikušková

dne4.3.2022

(%,

Starosta:

4.3.2022

lng. Libor Stárek

d

Martin Sklenář

dne 4. 3.ZOZ2

Vyvěšeno dne:4. 3.2022
Sejmuto dne

I

E)
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