OBEC DoBŘEJoVlcE, Na Návsi 26,251' 01 Dobřejovice, lČ: oo24o1'41'
Zápis č. L7
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 12.3.2o2o od 18:00 na obecním úřadě v Dobřejovicích.
Přítomni:

Omluveni:
l.

Ladislav Bezouška, lng. Paveĺ Brotánek, lng. Jan Chvátal, Martin Joza,
Bc' Zbyněk Kudláček, Pavla Mĺkušková, lng' Libor Stárek, Martin Sklenář
občanéobce Dobřejovĺce V počtu 6 lĺdí.
Jan Krejčí

złĺrueruí złsroÁru í zAsTU

PlTEtsTVA

Zasedání Zastupĺtelstva obce Dobřejovice (dále ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:04 starostou obce
Martinem Sklenářem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst. 1 zákona
oobcích, informace o konání zastupĺtelstva byla zveřejněna na úřední desce od 4.3.2020. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřednídesce.
Starosta dále konstatoval, že přítomno je 8 členůzastupitelstva (Jan Krejčíse z jednání omluvĺl)
a zastupĺtelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta dále ĺnformoval všechny přítomné, že je z veřejného zasedání pořizován audiozáznam, který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce.
ll. uRčENízAPtsoVATELE A oVĚŘoVATELŮ
Starosta navrhl určĺtzapisovatelem zápisu lng. Jana Chvátala, k návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy.
Návrh usnesení č,. zoŻoĺ t7 l o!Ż
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovotelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice lng' Jana
Chvótala.

Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení bvlo schváleno.

proti0

zdrŽel se 0

Starosta navrhl určĺtověřovateli zápisu

z

jednání zastupitelstva obce Dobřejovice zastupitele Pavlu

Mikuškovou a Martĺna Jozu.
Zbyněk Kudláček navrhl určĺtověřovatelem zápĺsu z jednání zastupitelstva obce Dobřejovice zastupitele lng.
Pavla Brotánka.

Starosta nechal hlasovat nejprve od protinávrhu:
Návrh usnesení č,. 2o2o I L7 | 02:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovotelem zópisu z jednóní zastupitelstvo obce Dobřejovice pona
lng. Pavlo Brotónka.
Výsledek hlasování: pro 2 (Kudláček, Brotánek) proti 3 (Sklenář, Joza, Stárek) zdržel se 3 (Bezouška,
Mikušková, Chvátal)
Usnesení nebvlo schváleno.
Návrh usnesení č,. 2o2o I t7 | o3z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovoteli zópisu z jednónĺ zostupitelstva obce Dobřejovice paní
Pavlu Mikuškovou o pona Martina Jozu.
Výsledek hlasování: pro 5 proti0 zdržel se 3 (Mikušková, Brotánek, Kudláček)
Usnesení bvlo schváleno.
ltt.

PRoGRAM zAsEDÁNí

1

(projedndvóní bodu od 2:48 do 5:L8 zveřejněného audiozdznamu)
starosta navrhl doplnit program o samostatný bod, před bod různé
- Informace o lJsnesení vtády čR ze dne 72.3.2020 - Nouzový stav s odkdzem na provoz Mš Korátek
a provoz Spolkového domu Dobřejovice,
dále navrhl doplnit do bodu různé:
- Informace k VZMR - Měřiče rychlostÍ s kamerovým systémem
Zbyněk Kudláček navrhl doplnit do bodu různé:
- Poděkovóní za organizaci Masopustu v Dobřejovicích
Pavla Mikušková navrhla doplnit do bodu různé:
- Informace z kulturní komise
Dále jiŽ nebyly Vzneseny dalšínávrhy na doplnění. Starosta dal hlasovat o návrhu usnesení:

Návrh usnesení č,. 2o2o l t7 ĺ oa:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujĺcĺ program jednóní zostupitelstva obce Dobřejovice:
1-. Kontrola usnesení
2.
Smlouva o smlouvě budoucĺ_,,Propojení vodovodťl" se společností)PTREAL
3.
Kupnĺsmlouvy no pozemky parc. č. 116/48 o 1-L6/49 v k.ú. Dobřejovice
4.
obecně zóvaznó vyhlóška č. 1/2020 k zabezpečenímĺstnĺch zóležitostíveřejného pořódku
5.
Uloženívolných finančnĺchprostředků obce
6. Zpróva kontrolnĺho výboru
7.
informace o Usnesenĺvtódy ČR ze dne 12.3.2020 _ Nouzový stav s odkazem na provoz Mš Korólek a
provoz Spolkového domu Dobřejovice.

8.

Rťlzné

o
o
o
.

lnÍormoce o postupu zpracovóní nového Strategického plónu obce
lnÍormace k VZMR - Měřiče rychlosti s kamerovým systémem
lnÍormace z kulturníkomise
Poděkovóní zo organizaci Masopustu v Dobřejovicích

Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení bvlo schváleno.

proti0

zdržel se 0

lV. PRoJEDNÁNí aooŮ PRoGRAMU
Bod 1) Kontrola usnesení
(projednóvóníbodu od 5:78 do 8:42 zveřejněného oudiozóznamu)
Usnesení ć.2oL9lLtĺL7 _ Strategický plán: Trvá: jednání pracovní skupiny a informace
bude plněno průběžně'viz různé

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Usnesenić,.2oL9lLz/tt -výstavba garáže pro obecnítechnĺku:Trvá: garáź byla objednána,
realĺzace proběhne nejpozdějĺdo poloviny května 2020
Usnesen í č'.2oL9lĹ2lt2 _ pořízen í radarů: Trvá: viz projed náva ný bod
Usneseníč'.2oL9lL3/05 - lnventury: Splněno: lnventury byly provedeny
Usnesení č,. 2oL9lL3lo7 _ Příprava směnné smlouvy OPTREAL: Splněno: smlouva byla
podepsána

Usnesení č,. 20í.9lĹ4ĺo8 _ Bezúp|atný převod pozemků SPÚ: Trvá: Žádosti o pozemky
týkajícíchse komunikací byly odeslány. Po obdržení informace od SPU, že již podané žádosti
majívšechnypožadovanénáležitosti budou odeslány žádosti na ostatní pozemky.
Usneseníč,.2ot9ĺL4|LL_Úprava investovaných prostředků:Trvá:viz projednávaný bod
Usnesení č,. 2o2olt6lo4 _ Věcné břemeno Črz oistribuce, a.s. Na Návsĺ 36 - Splněno:
smlouva byla podepsána
Usnesení č,. 2020116106 _ VZMR Měřĺčerychlosti s kamerovým systémem - Trvá: viz
projednávaný bod
Usnesení č. 2o2o|t6|o7 - Smlouva o umístění zařízení Črz oistribuce, a.s - Splněno:
smlouva byla podepsána

o

a

a
a
a

o

Usnesení ć,.2ozolt6l08 _ Nařízení č. L/Żozo o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
- Splněno: Nařízeníbylo vyvěšeno na Úřednídesce a nabylo účinnostĺ29.Ż.zozo
Usnesení č'. 2o2olL6l09 - Záměr polní cesta směr Modletice - Trvá: Jsou připravovány
podklady pro VZMR, které budou předloženy na příštímjednánízastupitelstva
Usnesení č,. zo2oĺt6|10 - Studie nový chodník a autobusová zastávka v ulici Košumberk Trvá: Zadání bylo předáno společnosti PPU s.r.o.
Usnesení č,.zo2olt6|11 _ Projekt rekonstrukce křižovatky Na ohrádce - Trvá: Zadání bylo
předáno společnosti PPU s.r.o.
Usnesení č,. 2o2olt6|12 - Smlouva o dílo - garáž. - Splněno: smlouva byla podepsána a
zaplacena záloha
Usnesení č,, zo2oĺt6|13 - Směnná smlouvy se smlouvou o úhradě příspěvku OPTREAL
Splněno: podepsáno oběma smluvními stranamĺ, po zaplaceníčástkybude proveden vklad
do KN
Usnesení č. 2020ĺL6/L4 _ návrh uloŽení volných fĺnančníprostředky: Splněno: viz
projednávaný bod
:

Bod 2) Smlouva o smlouvě budoucí - ,,Propojení vodovodů" se společností OPTREAL
(projednóvóní bodu od 8:42 do L1:))zveřejněného audiozóznamu)

Starosta ĺnformoval, Že na základě nového Generelu Jesenického vodovodu zpracovaného společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavby a.s. bude nutné vybudovat nové připojení na páteřní vodovod v lokalitě
Nad Pražskou cestou a zároveň vystavět redukčníšachtu s redukčnímventilem, který zajistí propojení
stávajícíhovodovodu v obcĺ s novým připojením. Na základě dohody se společnostíoptreal s.r.o. předkládá
starosta návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, ve které se společnost optreal zavazuje na vlastní
náklady vybudovat tuto stavbu s názvem ,,DoBŘEJOV|CE - Propojení vodovodů + RŠ(redukčníšachta)" na
parc. č. 404/2,73o,732,736/4,739lLo,736/19,551'/1'vše v k.ú. Dobřejovice a následně se zavazuje tuto
provedenou stavbu převést do vlastnictví obce za částku ]- 000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č,. 2o2o l L7 l o5z
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupnĺ se společností oPTREAL, spol.
s.r.o., kteró je přílohou č' 2 tohoto zúpisu a pověřuje stqrostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8 protĺ0 zdrŽelse 0
Usnesení bvlo schváleno'
Bod 3) Kupní smlouvy na pozemky parc.č. í-1.6148 a LL6ĺ49 v k.ú. Dobřejovice
(projednóvónĺbodu od 77:00 do 16:07 zveřejněného audiozóznomu)
Starosta informoval o proběhlých jednáních s dvěma majĺteli pozemků u autobusové zastávky Dobřejovice,
Čestlická. Pozemky před plotem novostavby rodinného dvojdomu č.'p.41'4 a (budoucí) č'p. 415 jsou
nezbytné pro p|ánovanou stavbu chodníku'
Bylo provedeno geodetĺckézaměření plotu a dle něho určeny nové hranice pozemků 116/48 a 116/49,
které zahrnují plochu před plotem. Vzh|edem k závazku obce vybudovat na těchto pozemcích chodník a
vjezdy a o tyto se starat byla s majitelidomluvena symbolĺcká kupnícena za každý jeden pozemek ve výšĺ
1 Kč. Návrh kupnísmlouvy byl zkontrolován právním zástupcem obce a po jeho doplněních byl předložen
zastupitelům.
Starosta dále doplnil informace o tom, že s těmito pozemky je spojena část návrhu na zrušeníčástiZměny
č.2 územníhoplánu, kteni podal spolek Za naše Dobřejovice. V napadení bylo uvedeno, že dům přilehlý
k těmto pozemkům byl postaven V rozporu s územnímplánem a je snaha tuto stavbu dodatečně
legalizovat. Starosta na toto tvrzení reagoval popisem stávajícího stavu. Cílem napadené částia záměrem
obce je umožnĺtvýstavbu chodníku. Vzhledem k tomu, že na části doposud soukromého pozemku Ll6l48
stojí část tělesa stávajícíautobusové zastávky Dobřejovice - čestlická je snahou obce také narovnat dosud
neupravené vlastnĺckévztahy. V době výstavby zastávky byl předseda napadajícího spolku místostarostou
obce Dobřejovice a umožnil vznik stavu, kdy část zastávky ležína soukromém pozemku' Stavba přilehlého
domu byla řádně povolena a zkolaudována, takže nemůžebýt řeči o dodatečnélegalizaci. Starosta dále
vyjádřil lítost nad tím, že spolek, který má za cíl ochranu zdraví obyvatelstva brojí proti tomu, aby byl
vybudován přechod pro chodce v bezpečnémmístě. Pan Kappel z pléna prohlásil, že nebude na osobní
3

invektivy reagovat. Starosta doplnĺl, že se jedná o pouhé konstatování reality, než o invektivy
Návrh usnesení č,. 2o2o l !7 ĺ 06:

Zo stu pite l stv o obce

o

D ob

řej ov i ce

:

schvaluje Kupnĺ smlouvu nd pozemek parc. č. 1L6/48 v k.ú. Dobřejovice s ponem Murisem
Garagićem, kteró je přĺlohou č. 3 tohoto zópisu,
o schvoluje Kupní smlouvu nq pozemek parc. č. LL6/49 v k.ú. Dobřejovice s paní Gabrielou
Richtrovou, kteró je přĺlohou č. 4 tohoto zópisu,
. a pověřuje starostu k jejich podpisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod a) obecně závazná vyhláška č'. tlŻo2o k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
(projednđvóníbodu od L6:07 do 53:03 zveřejněného audiozóznamu)
Místostarosta informoval, že ve spoluprácis pracovníky odboru veřejné správy, dozoru a kontroly
Ministerstva vnĺtra byl připraven text nové obecně závazné vyh|ášky k veřejnému pořádku, která nahradí4
dosud platné oZY a zároveň bude odpovídat nyníplatnélegislativě. Cílem je upravit všechny regulace
ohledně veřejného pořádku přehledně v jedné oZV.
oZV stanovuje pravĺdla pro pohyb psů na veřejném prostranstvív obcĺ, pravidla pro pohyb jiného zvířectva
na těchto prostranstvích, udržováníveřejného pořádku a čistoty, ochrana veřejné zeleně, používánízábavní
pyrotechnĺky, požíváníalkoholických nápojů, hlučnéčĺnnostia stanovenívýjimečnýchpřípadů,při nichŽ je
doba nočníhoklidu Vymezena dobou kratší.
Hlavnímizměnamiv návrhu oprotĺstávajícíje rozšířeníúpravyzákazu konzumace alkoholických nápojů o
všech parků na návsi a na plochu před FK a také na rekreačnízónu kolem rybníka Skalník' Navrženo je také
zmenšeníomezenípro používáníhlučných přístrojů (jako jsou sekačky, motorové pily, brusky) o sobotách.
Nově by se mohlo začíttyto čĺnnostiprovozovat v sobotu již od 10 hodĺn, místo původních 14 hod. V neděli
by zůstala dosavadní úprava - tedy možnost pouŽívání hlučných přístrojů až. po L4 hodině' Následně byl
probrán text celého návrhu vyhlášky Ve stavu, kteý vznikl po diskuzi na pracovní schůzce zastupitelů.
Rozsáhlá diskuze se zapojením většiny přítomných proběhla nad následujícími body:
Nočníklid: Libuše Charvátová navrhla doplnit mezi akce s posunutým nočnímklidem i akci Run and Help,
probíhajícína přelomu dubna a května a Turnaj starých gard konaný v červenci. Pavel Brotánek přĺpomně|
letní kina. Zastupitelé souhlasili se zařazením těchto akcído textu oZV. Zbyněk Kudláček navrhl, zda
neposunout začátek nočníhoklidu u těchto vyjmenovaných akcí na půlnoc čĺjednuhodĺnu. Starosta
reagoval, Že rozloženíakcív měsícíchi co se týká míst v obcije rovnoměrné, akce většinou končíopůlnocĺ,
všichni organizátoři těchto akcí dělají dlouhodobě a z dosavadních zkušenostíje vidět, že organizátoři berou
na obyvatele okolních nemovitostí ohled. V textu byl ponechán původně navržený čas 2:00.
Hlučnéčinnosti: Jiří Kappel navrhl, aby hlučnéčĺnnostimusely skončit o sobotách, nedělích a svátcích do
20:00. Zbyněk Kudláček navrhl, aby tento limit byl stanoven na 21:00' Z diskuze vyplynul souhlas na 20:00.
Zbyněk Kudláček navrhl i vzhledem k otevíracím hodinám sběrného dvora, aby v sobotu bylo moŽné
provozovat hlučnéčĺnnostijižod 9:00. V orientačním hlasování byly pro 4 zastupitelé' Pro původnínávrh od
10:00 bylo 5 zastupitelů, text se v této části tedy nemění.
Pav|a Mikušková navrhla, aby se hlučnéčinnosti mohlĺ v nedělĺ provádět pouze mezi L0:00 a 14:00.

Zastupĺtelése s tím neztotožnĺli'
Konzumace alkoholických nápojů: Zbyněk Kudláček navrhl, aby lhůta pro vyřízenížádostio výjimku byla
kratší- tedy 7 dnů. Bude zapracovnáno do textu oZV.
Návrh usnesení č'. 2o2o h7 l 07
Zostupitelstvo obce Dobřejovice vydóvó obecně zóvoznou vyhlóšku č. 1/2020 k zabezpečenĺmístních
z

zó

le

ž itostí ve řej

n éh

o pořó d ku.

Výsledek hlasování: pro 6 protĺ 0 zdržel se 2 (Stárek, Kudláček)
Usnesení bylo schváleno.
Bod 5) Uloženívolných finančních prostředků obce

/1.

(projednóvóníbodu od 53:03 do 7:37:39 zveřejněného audiozóznamu)
Na základě usnesení č' 2020/1'6/14 předložil místostarosta několik možnostína uloženívolnýchfinančních
prostředků obce. V současné době má obec na běžných účtechu KB a Črug okolo 21 milionů Kč, které
nejsou v podstatě vůbec úročené.Kromě toho v roce 2016 obec investovala 4 milĺony Kč do podílových
fondů. Návrh se tedy věnuje těmto cca 25 milionům korun jejĺchźročníúrok se pohyboval okolo nuly. Návrh
nyní neřeší dalších cca ].0 milionů na stavebních spořeních u RB'
Byly prověřeny tyto možnostĺuloženívolných finančníchprostředcích obce:
o Na základě informace od zastupitele Pavla Brotánka byla prověřena možnost termínovaného vkladu
u Čľs.Tato možnost pro obce opravdu existuje' oprotikomerčním bankám nenívklad pojištěn, ale
rĺziko je minimalĺzováno tím, že se jedná o Českou národní banku. Peněžníplnění nahrazujícíúrok je
u ročníhotermínovaného vkladu 7%. Je žádoucíalokovat pouze takovou částku, kterou obec
nebude v průběhu jednoho roku potřebovat. Pokud by došlo k výběru jakékoli částky, změní se úrok
u celého termínovaného vkladu na o%.
o Dále byla oslovena ČsoB, která nabízízvelkých stabĺlníchbank největšíúrokpro ročnítermínovaný
vklad (1',4%). Firemní bankéř nabídl obci pro vklad ve výši 5 milionů úrok 1',55%' Vklad je pojĺštěndo
výše cca. 2,5 milionu Kč.
o Místostarosta dále informoval, že byl osloven finančnímporadcem společnosti Partners, kteni
připravĺl dvě varianty investovánído podílových fondů.
o Po informování obecního bankéře u KB o chystaném převodu většiny bezúročněuložených
finančníchprostředků na běžnémúčtua prodánípodílových listů přišla od KB nabídka na roční
termínovaný vklad s úrokem vevýši I,3%.
Místostarosta dále popsal srovnánídva dny staré hodnoty podílových |ĺstůa investovanou částku u
jednotlivých podílových fondů a z toho plynoucí dosavadní zisk čĺprodělek' Upozornil, že menšípolovina
investovaných prostředků je umístěna ve fondech, které v důsledku aktuální situace prudce ztrácejí
hodnotu.
Na základě provedených zjištění místostarosta navrhl následující rozvrŽení té části finančních prostředků
obce, které jsou nyní na běžných účtecha v podílových fondech:
o Místostarosta navrhuje, aby obec okamžĺtěodprodala část podílových listů, u kterých nedošlo
v poslední době k prudkému poklesu (5 fondů v celkové aktuální hodnotě cca 2,4 mil. Kč). Tyto
finance vložila do termínovaných vkladů dle nížeuvedených návrhů. Zbývající část ponechat ve
fondech do doby konsolidace trhu. Starosta doplnĺl, že u zbylých fondů se bude čekat na konsolidacĺ
finančníchtrhů, což můžebýt v řádu let.
o obec by zřídĺlanový účetpro termínované vklady u ČNga převedla by na něj částku ].3 milĺonůna
dobu 1 roku. Výhodou je velmi malá míra rizika (vklady nespadajípod pojĺštěnívkladů,
ale riziko
pádu Črus je mĺnimální) a úrok je ve srovnání s dnešnímstavem zajimavý
r obec by zřídĺlanový účetpro termínované vklady na dobu určĺtouu Čsog a převedla by na něj
částku 5 milionů na dobu 1roku' Výhodou této nabídky je nejvyššínabídnutýúrok ve výši1',55%za
rok. Míra rizĺka je díky pojištění(na cca 2,5 mil Kč)a skutečnosti, že se jedná o velkou, standardní
komerčníbanku velmi malá'
o obec snížína minĺmálníčástkustav na běžnémúčtuu Črua 1so ooo,- Kč), zbytek převede na
termínovaný vklad. Přičemžplatba na termínový vklad u ČNg veškeých prostředků musí
proběhnout přes tento účet.
o obec vypovísmlouvu o spořícím účtuu KB a peníze z něj převede na termínovaný vklad.
o obec snížízůstatek na běžnémúčtuu KB na úroveň, která zajĺstíbezproblémové cash-flow přĺ
standardním chodu obce (cca 5,5 mil. Kč).
Tyto úpravy by přinesly ročníúrok okolo 300 000 Kč, což je nárůst o cca 200 000 Kč oprotĺ stávajícímu
stavu.
Lĺbor Stárek vyjádřil s návrhem zásadní nesouhlas' Jako hlavní důvod uvedl ztrátu hodnoty fĺnančních
prostředků z důvodu úroku nižšíhonež inflace. Uvedl, že iv rámci konzervatĺvního segmentu existují
možnosti s úrokem v rámci 3-4% aby vykryly zvyšujícíseinflacĺ.
Jiří Kappel oponoval, že inflace se dle jeho názoru bude snižovat a podpořil přednesený návrh.
Pavel Brotánek uvedl, že zastupitelstvo před třemi měsícischválilo převod prostředků z rĺzikových na
konzervatĺvnífondy,což se nestalo' Starosta reagoval s tím, že zastupitelstvo otázku řešení uloženívolných
Ę

finančníchprostředků projednávalo 3x, pro uvedeném usnesení se jí zabýval mimo jiné finančnívýbor.
Místostarosta doplnĺl, že součástíusnesení přijatého na minulém Zo je pozastavenívýkonu usnesení
původního.MartinJoza doplnĺl, že do procesu rozhodovánívstoupila nĺkým neočekávaná sĺtuace, která
během několika málo týdnů výrazně ovlivnila hodnotu částifondů.
Libor Stárek ještě navrhl, aby sĺ na rozhodovánío těchto věcech obec našla nezávislého specialĺstu. Z pléna
jej podpořila paníCharvátová. Místostarosta uvedl, že sehnat někoho z venku, kdo bude s odbornou
znalostísledovat pouze nejlepší zájem obce je velmi těžkéaž nemožné'Většina poradců v této oblasti je
vedena ĺ svými zájmy (provĺze apod.). Martin Joza připomněl stanovisko fĺnančníhovýboru, kterému
předcházely i jeho osobní konzultace s řadou finančníchporadců. Zásadníje ale v tomto rozhodnutí
zastupitelstva, které rozhodne s ohledem na míru rĺzika, které je ochotno s obecními financemĺ podstoupit.
Starosta uvedl, že podle něj nejsou obecní peníze určeny k tomu, aby se s nimĺ pracovalo na finančních
trzích v rámci obchodu.
Martin Joza navrhl prodat veškerépodílovélisty a dát je na L,5%o. Starosta uvedl, že tento dílčíprotinávrh by
se v případě přijetízohlednĺl v usnesení, které bude navrhovat starosta s místostarostou'
Návrh usnesení č,. 2o2ol L7 l 08.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvoluje okamžitý prodej všech podílových listťl u společnosti Amundi o
pověřuje stqrostu k zajištěníveškerých krokŮ směřujĺcí k realizocitéto úpravy.
Výsledek hlasování: pro 4 (Joza, Stárek, Mikušková, Bezouška) protĺ L (Sklenář, Chvátal, Kudláček,
Brotánek) zdržel se 0
Usnesení nebvlo schváleno.
Starosta přečetl samostatný návrh usnesení a dal o něm hlasovat
Návrh usnesení č,. 2o2o I t7 | 09:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje okamžitý prodej podĺlových listil u nósledujících fondů: Amundi CR
Dluhopisový PLUS, Amundi CR Krótkodobý, Amundi Euro High Yield Bond- CZK, KB Privótní spróva aktiv 7
Excl, KB Privótnĺ spróva aktiv Flex Excl.
Výsledek hlasování: pro 4 (Sklenář, Chvátal, Kudláček, Brotánek) proti 4 (Joza, Stárek, Mikušková,
Bezouška) zdržel se 0

Usnesení nebvlo schváleno.
Starosta na základě toho navrhl tento návrh usnesení:
u pite l stvo obce Dobřej ov i ce :
o revokuje svoje usnesení č. 2019/74/71,
o schvoluje Smlouvu o účtupro termĺnovonévklady s Českou nórodní bankou, pověřuje starostu k
jejĺmu podpisu a souhlosĺ s opokovaným uložením jednoročníhotermĺnovonéhovklodu do

Zast

o

moximólnĺvýše 75 milionŮ Kč,
schvaluje Smlouvu o účtu(Čsoa Ermĺnovoný vklad na dobu určitou) s Československou obchodnĺ
bankou, o. s., pověřuje starostu k jejímu podpisu o souhląsí s opokovaným uloženĺmjednoročnĺho
termínovaného vklodu do maximólnĺ výše 5 milionů Kč.

Pavel Brotánek před hlasováním o návrhu vznesl dotaz, jak je možnérevokovat usnesení o prodeji fondů,
když v navrženéusnesení není o fondech anĺ slovo. Proběhla dĺskuse o tom, zda obsahem usnesení
zoLg/L4l1'Lje ĺ úkol zpracovat návrh řešení. Místostarosta se zeptal, zda by to tedy znamenalo, že by se
s podílovými fondy nedělalo nic. Starosta to potvrdil. Zastupitelé dále diskutovali o tom, že toto je špatně,
ale Že nelze hlasovat 2x o stejné věci. Starosta na základě této situace apeloval na účastzastupitelů na
pracovních schůzkách, bez ktenich se nelze posunout. Na základě toho podal místostarosta protinávrh
k předloženému usnesení (v části týkajícíse fondů vypuštěn 1 fond), o kterém dal starosta hlasovat jako o
prvním.
Návrh usnesení ć'. 2o2o | Ĺ7 l to:
Zastu pite l stvo o bce Dobřej ovi ce :
e revokuje svoje usnesenĺ č.2019/74/77,
o schvoluje okomžitý prodej podĺlových listťl u nósledujících fondťl: Amundi CR Dluhopisový PLUS,
5

Amundi CR Krótkodobý, Amundi Euro High Yield Bond- CZK, KB Privótníspróva aktiv 7 Excl,
schvoluje Smlouvu o účtupro termĺnované vktody s Českou nórodní bonkou, pověřuje starostu k
jejĺmu podpisu a souhlosí s opakovaným uloženĺm jednoročnĺhotermĺnovoného vkladu do
maximdlnívýše 75 milionťl Kč,
. schvaluje Smlouvu o účtu(ČsoB termínovaný vklad no dobu určitou) s Českostovenskou obchodnĺ
bankou, a. s', pověřuje starostu k jejĺmu podpisu a souhlasĺ s opakovaným uloženĺmjednoročnĺho
termínovaného vklqdu do moximólnĺvýše 5 milionťl Kč.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 1 (Stárek) zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

.

Bod 6) Zpráva kontrolního výboru
(projednővóníbodu od 1:37:39 do 1:47:09 zveřejněného audiozóznamu)
Předseda kontrolního výboru ĺng' Pavel Brotánek ĺnformoval o provedené kontrole usnesení ze zasedání
zastupĺtelstva č' I4-L6, KV konstatuje že o všech usneseních, jejich splnění či trvání bylo informováno
řádně. obsahem kontroly dále byla evĺdence žádostídle zákona o svobodném přístupu k informacím. Nebyl
nalezen nedostatek. KV doporučuje zveřejněný sazebník úhrad, kteý je platný jen pro rok 2016 aktualizovat
na rok 2020 nebo na neomezenou dobu. KV při kontrole dále zjistil, že povodňový plán je již neaktuální a
krizový plán není zpracován vůbec. Doporučuje kontrolu či doplnění. V průběhu kontroly byly zjištěny dvě
drobné chyby u zveřejněných souborů, které byly opraveny ihned na místě. Termín příštíhokontrolního
výboru je stanoven na 27.5.2020.
Bod 7) lnformace o Usnesení vlády čR ze dne t2.3.2o2o- Nouzov'ý stav s odkazem na provoz MŠKorálek
a provoz Spolkového domu Dobřejovice
(projedndvónĺbodu od 7:47:09 do 1:44:35 zveřejněného oudiozőznamu)

Starosta ĺnformoval, že na základě Usnesení vlády ČRze dne l2.3.2o2o, doporučeníMinisterstva
zdravotnictví a projednání s ředitelkou Mš Korálek Dobřejovice v souladu s vyhláškou č. 1'4/2Oo5 o
předškolním vzdělávání, 53, odst'2 rozhodl v zájmu ochrany zdraví obyvatelstva o přerušení provozu Mš

Korálek jakožto příspěvkové organizace obce Dobřejovice od pátku L3.3.2o2o do odvolání.
Zároveň starosta informoval o rozhodnutí přerušení provozu Spolkového domu Dobřejovĺce od pátku
L3.3.2020.
Návrh usnesení ć,. 2o2o l t7 | Ĺt:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje přerušení provozu Mateřské školy Korólek a Spolkového domu
Dobřejovice od pótku 73.3.2020 do odvolóní.
Výsledek hlasování: pro 8 proti0
zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno.

Bod 8) Různé
(projednóvónĺbodu od 1:44:35 do 2:72:06 zveřejněného oudiozáznamu)
- lnformace o postupu zpracování nového Strategického plánu obce
Místostarosta informoval o dotazníkovém průzkumu, provedeném v rámcĺ přípravy nového
Strategického plánu. Dotazník vyplnilo 2L občanůonline a dalších50 v tĺštěnépodobě. Výsledky
dotazníků i plánovacích setkáníjsou jĺžk dispozici na webu obce a budou hlavním tématem
d ubnového číslaZpravodaje.
Pracovní skupina na základě těchto Vstupů definovala 2 tematické okruhy na kteých budou dále
pracovat dva kolektivy (členové pracovnískupiny + dalšízájemci z řad občanů).Prvnítematický
okruh má prozatímní název,,Každodenníživot"a bude se věnovat tranzitnídopravě a službám a
žĺvotuv centru obce. Druhá skupina s názvem ,, Krajina a rekreace" se bude věnovat pěší
prostupnosti, rekreaci, krajĺně a zeleným prostranstvím. Prvnísetkání k definovánívize a globálních
cílůproběhlo 1L.3..
- lnformace k VZMR - Měřiče rychlosti s kamerovým systémem
Starosta informoval o výsledku VZMR, kdy se do této zakázky přihlásil pouze jeden uchazeč, kterým
byla společnost Gemos dopravní systémy a.s.. Tato společnost splnila všechny nezbytné poŽadavky
VZMR a předložila nabídku ve výši460 696,- Kč bez DPH. Výběrová komise doporučila uzavření

smlouvy se spoĺečnostĺGemos dopravní systémy a.s.. Zároveň jsou připravovány podklady pro
žádost o dotaci z Fondu rozvoje venkova ve výšĺ301 285,- Kč. Starosta ĺnformoval, že v současné
době je vydán Území souhlas ke stavbě sloupu pro umístěníradaru na ul. Jesenická a samotná
realizace stavby sloupu a přĺvedeníelektřiny proběhne do konce měsíce března 2020. Doba dodání
samotných měřičůrychlostije a týdny od podpisu smlouvy.
lnformace z kulturní komise
Předsed kyně kulturní komise Pavla Mikušková především poděkovala pořadatelům velmi
vydařeného Masopustu. lnformovala o zrušení akce Vítáníobčánků.Zastupĺtelstvo v Modleticích
zrušĺlospolečnou akci obcí dětský karneval a večernídiskotéku. Zda a případně jakým způsobem
proběhne úklidová brigáda se bude ještě řešit. DUHA Dobřejovĺce plánuje 25.4' akci Run and Help
její konání bude odvislé, stejně jako u následujících akcí, od aktuálnísĺtuace.30.4. má být Pálení
čarodějnĺc,23.5. Dětský den a 26.6 letní kino.
Poděkování za organizaci Masopustu v Dobřejovicích
Zbyněk Kudláček za účastníkyakce poděkoval rodĺně Dvořáčkových za organĺzaci Masopustu.
Masek bylo hodně a všĺchnisĺ akci užili. Poděkovaltaké za dohled obecnípolĺcĺi.V diskusĺvystoupila
paní Ludmila Dvořáčková, organizátorka Masopustu, která prezentovala svůj názor na podařenou
akci a postěžovala si nad chováním některých účastníků
v restauraci ve večerníchhodinách.
Starosta poděkoval paní Dvořáčkové za obětavost a organĺzacĺ Masopustu a vyslovĺl přání, aby i
nadále pokračovala za maxĺmální podpory obce v následujících letech v organizaci této skvělé akce.
V. soUHRN

pŘułľýcľUsNESENí DNE

Usnesení č,. 2o2o l

12.3.2o2o

l oLz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zopisovatelem jednőní zastupitelstva obce Dobřejovice lng. Jono
L7

Chvótala.
Usnese ní č'. 2o2o l t7 ĺ 03.
Zostupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zdpisu
Pavlu Mikuškovou o pana Mortina Jozu.

z

jednónĺ zastupitelstva obce Dobřejovice paní

Usnesení č'. 2o2o ĺ t7 ĺ 04.
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje nósledujĺcĺ program jednúnĺzastupitelstvq obce Dobřejovice:
7.
Kontrola usnesení
2.
Smlouva o smlouvě budoucĺ_ ,,Propojenívodovodťl" se společnostĺ)PTREAL
3.
Kupnĺsmlouvy nq pozemky parc. č. 116/48 o 116/49 v k'ú' Dobřejovice
4.
obecně zóvoznó vyhlóška č. 1/2020 k zobezpečenímístních zóležitostíveřejného pořódku

5.
6.
7.

Uloženĺvolnýchfinančnĺchprostředkťlobce
Zpróvo kontrolnĺhovýboru
informace o Usnesení vlódy Čn ze dne 72.3.2020
p rovoz S pol kové h o d om u Dob řej ovice.

8.

-

Nouzový sťoy s odkazem no provoz MŠKorótek a

RŮzné

.
o
o
o

lnÍormqce o postupu zpracovóní nového Strategického plónu obce
lnÍormoce k VZMR - Měřiče rychlosti s kamerovým systémem
lnÍormoce z kulturní komise
Poděkovónĺza organizaci Masopustu v Dobřejovicĺch

Usnesení č'. 2o2o ĺ t7 l 05:
Zostupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucĺ kupnĺ se společností )PTREAL, spol.
s.r'o., kteró je přílohou č' 2 tohoto zópisu a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení

č'. 2020 | L7

Zastu pite l stvo obce

o
.

l 06:

D

obřej ovi ce

:

schvoluje Kupní smlouvu no pozemek parc. č. 116/48 v k.ú. Dobřejovice s ponem Murisem
Gorogićem, kteró je přĺlohou č. 3 tohoto zópisu,
schvoluje Kupnĺ smlouvu no pozemek porc. č. 116/49 v k.ú. Dobřejovice s panĺ Gobrielou
a

o

Richtrovou, kteró je přĺlohou č. 4 tohoto zópisu,
a pověřuje storostu k jejich podpisu.

Usnesení č,. 2o2o l

L7 l 07

Usnesení č,. Żo2ol

L7

z

Zostupitelstvo obce Dobřejovice vydúvó obecně zóvaznou vyhlóšku
zd le žitostíve řej n é h o pořó d k u.
Zostu

p

.
o
o

o

ite lstvo

č' 1/2020 k zabezpečenĺmístnĺch

ĺ to|

bce D o břej ovi ce :
revokuje svoje usnesenĺ č. 2019/14/11,
o

schvaluje okomžitý prodej podĺIových listů u nósledujícĺch fondů: Amundi CR Dluhopisový PLIJS,
Amundi CR Krótkodobý, Amundi Euro High Yield Bond- CZK, KB Privótníspróva aktiv 1 Excl,
schvoluje Smlouvu o účtupro termínované vklady s Českou núrodníbankou, pověřuje storostu k
jejímu podpisu a souhlasí s opakovaným uložením jednoročnĺhotermĺnovaného vklodu do
moximólnĺvýše 15 milionťl Kč,
schvoluje Smlouvu o účtu(ČsoB termĺnovaný vklad no dobu určitou) s Československou obchodní
bankou, a. s., pověřuje starostu k jejímu podpisu o souhlasĺ s opakovoným uložením jednoročnĺho
termínovoného vkladu do maximólnĺvýše 5 milionů Kč.

Usnesení č,. 2o2o / t7 | tL:
Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje přerušenĺ provozu Mqteřské školy Korólek a Spolkového domu
Dobřejovice od pótku L3.3.2020 do odvolónĺ.
V. zÁVĚR
Zasedání zastupitelstva obce ukončil starosta v 20:15

Přílohy zápisu:
1) Prezenčnílistina
2) Smlouva o smlouvě budoucí kupníse společnostíOPTREAL, spol. s.r'o
3) Kupní smlouva na pozemek parc' č. 1'1'6/48 v k.ú' Dobřejovice
4) Kupnísmlouva na pozemek parc' č. 1'16/49 v k.ú. Dobřejovice
Zá

pĺs byl vyhotoven
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