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Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Předboj konaného 
dne 23. 3. 2011 

 
místo konání:  zasedací místnost OÚ Předboj 
čas konání: 18.00-19.50 hod. 
přítomno: 7 (Ing. Karel Kodiš, Marie Bíbrová, Karolína Martincová, DiS., Pavla 

Příšovská, Tomáš Svoboda, Robert Vignát-Mimochodský, Mgr. Radek 
Soběslavský) 

omluveno: 0 
neomluveno: 0 

V průběhu zasedání se, vyjma hlasování o zařazení bodů 10 a 11 do programu, zdržela 
hlasování Marie Bíbrová, která se z důvodu nedostatku času nemohla dostatečně seznámit 
s podklady k jednotlivým bodům. U bodu 6 se zdržel hlasování Robert Vignát-Mimochodský, 
který je pracovníkem společnosti STAVOKOMPLET spol. s r.o. a u bodu 9 Tomáš Svoboda, 
který je zároveň představitelem Rybářského spolku.  

Zahájení 

Zasedání zastupitelstva zahájil starosta pan Karel Kodiš (dále jen „předsedající“) v 18.00 
hodin. 

V úvodu přivítal přítomné a předal slovo 1. místostarostovi Soběslavskému (dále jen „1. 
místostarosta“), který konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé a zastupitelstvo je 
usnášeníschopné, zasedání bylo řádně svoláno a zveřejněno na úřední desce Obecního 
úřadu Předboj (dále jen „OÚ“). Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce 
umístěné na webových stránkách obce umístěných na internetové adrese predboj.cz. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

1. místostarosta navrhnul určit zapisovatelem pana Mgr. Radka Soběslavského a ověřovateli 
zápisu paní Marii Bíbrovou a pana Tomáše Svobodu. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, 1 se zdržel. 

Zastupitelstvo se usneslo, že ověřovateli zápisu jsou paní Marie Bíbrová a pan Tomáš 
Svoboda, zapisovatelem pan Mgr. Radek Soběslavský. 

Schválení programu  

1. místostarosta seznámil přítomné s návrhem programu zasedání zastupitelstva v souladu 
s pozvánkou a informací zveřejněnou na úřední a elektronické úřední desce: 

1) Personální změna v zastupitelstvu 
2) Jednací řád 
3) Odměny zastupitelů 
4) Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů 
5) Závěrečný účet obce 
6) Dodatek č. 2 ke smlouvě se společností STAVOKOMPLET spol. s r. o. a 

problematika stočného na rok 2011 
7) Smlouva o budoucí smlouvě darovací – pozemky v lokalitě Na Ladech 
8) Převod pozemků pod chodníky 
9) Vybudování elektrické přípojky u rybníka – Rybářský spolek 
10) Autobusy v roce 2011 
11) Informace o činnosti OÚ 
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1. místostarosta navrhnul následující změny a doplnění programu, jejichž potřeba nastala až 
po zveřejnění navrhovaného programu: 

- bod 4 se upřesňuje tak, že se navrhuje určení místostarosty k zastupování starosty 
- doplňují se další body: 

a) Uzavření smlouvy s obcí Líbeznice o spolupráci v oblasti obecní policie 
b) Vstup obce do svazku REGION Povodí Mratínského potoka. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, 1 se zdržel. 

Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva takto: 

1) Personální změna v zastupitelstvu 
2) Jednací řád 
3) Odměny zastupitelů 
4) Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů – určení místostarosty 

k zastupování starosty 
5) Závěrečný účet obce 
6) Dodatek č. 2 ke smlouvě se společností STAVOKOMPLET spol. s r. o. a 

problematika stočného na rok 2011 
7) Smlouva o budoucí smlouvě darovací – pozemky v lokalitě Na Ladech 
8) Převod pozemků pod chodníky 
9) Vybudování elektrické přípojky u rybníka – Rybářský spolek 
10) Uzavření smlouvy s obcí Líbeznice o spolupráci v oblasti obecní policie 
11) Vstup obce do svazku REGION Povodí Mratínského potoka 
12) Autobusy v roce 2011 
13) Informace o činnosti OÚ 

O programu bylo hlasováno jako o celku s tím, že body „Uzavření smlouvy s obcí Líbeznice 
o spolupráci v oblasti obecní policie“ a „Vstup obce do svazku REGION Povodí Mratínského 
potoka“ budou zařazeny na jednání v momentě, kdy dorazí delegace obce Líbeznice. O 
zařazení do programu bylo poté hlasováno přímo před jejich projednáním.a body byly 
zařazeny pod č. 10 a 11, pro zařazení bylo všech 7 zastupitelů. 

K bodu 1) Personální změna v zastupitelstvu 

Předsedající informoval o tom, že paní Eva Hrdličková se z osobních a pracovních důvodů 
vzdala funkce zastupitelky a místo ní do zastupitelstva nastoupila 1. náhradnice z příslušné 
kandidátky, paní Marie Bíbrová. 

Poté předsedající přečetl text slibu a paní Bíbrová pronesením slova „slibuji“ slib provedla. 

Na dotaz z pléna pronesený paní M bylo 1. místostarostou konstatováno, že zákonné 
podmínky pro výkon funkce zastupitele paní Bíbrová splňuje a případné dotazy ke své osobě 
je ochotna zodpovědět po skončení zasedání. 

K bodu 2) Jednací řád 

Předsedající předal slovo 1. místostarostovi jako předkladateli, který krátce představil návrh 
nového jednacího řádu zastupitelstva tak, že stávající jednací řád zastaral, kromě jiného pro 
několik novelizací zákona o obcích. Rovněž rozhodovací praxe soudů a dozorová a 
publikační činnost Ministerstva vnitra od poloviny roku 2004, doznala značného vývoje. 

Návrh zohledňuje aktuální znění zákona o obcích, rozhodovací praxi soudů a metodické 
publikace Ministerstva vnitra vydávané k problematice práce obecních zastupitelstev. 
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Navrhované znění jednacího řádu řeší problematiku jednání zastupitelstva co možná 
nejkomplexněji. Ekonomický dopad na rozpočet obce je zanedbatelný. 

Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo schvaluje návrh Jednacího řádu Zastupitelstva obce 
Předboj, viz příloha. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, 1 se zdržel. 

Zastupitelstvo vyslovilo s návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva obce Předboj souhlas. 

Příloha: Schválený Jednací řád Zastupitelstva obce Předboj, důvodová zpráva. 

K bodu 3) Odměny zastupitelů 

1. místostarosta předložil zastupitelstvu pro informaci výpočet měsíčních odměn za výkon 
funkcí neuvolněného starosty a neuvolněného místostarosty a dále neuvolněných členů 
zastupitelstva vykonávajících funkci předsedů výborů, který platí od 1. 1. 2011 (odměna 
uvolněné místostarostky je stanovena nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 375/2010 Sb., odměny 
neuvolněného starosty a místostarosty jsou stanoveny zastupitelstvem v souladu s cit. vlády 
v maximální výměře, proto i u nich došlo ke snížení přímo nařízením vlády). Zároveň 1. 
místostarosta navrhnul měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva-členů výborů. 

Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo schvaluje odměny neuvolněným členům Zastupitelstva 
obce Předboj ve výši: 

- člen zastupitelstva 437 Kč 
- člen výboru 713 Kč 

1. místostarosta navrhnul zastupitelstvu vzít na vědomí odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva obce Předboj ve výši: 

- předseda výboru 1007 Kč 
- neuvolněný starosta 17.347 Kč 
- neuvolněný místostarosta 15.807 Kč, 

a to od 1. 1. 2011. Odměna předsedy a člena výboru se přičítá k odměně neuvolněného 
zastupitele. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, 1 se zdržel. 

Zastupitelstvo schválilo odměny ve shora uvedené výši. 

K bodu 4) Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů – určení místostarosty 
k zastupování starosty 

Podle zákona o obcích místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v 
době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Předsedající proto 
navrhnul, aby takto určeným místostarostou byl 1. místostarosta obce, Mgr. Radek 
Soběslavský, nar. 24. 4. 1973. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, 1 se zdržel. 

Zastupitelstvo vyslovilo s uvedeným návrhem souhlas. 

K bodu 5) Závěrečný účet obce 
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Slovo bylo předáno 2. místostarostce jako předkladatelce. Ta v úvodu konstatovala, že 
závěrečný účet obce Předboj za rok 2010 byl v souladu se zákonem řádně zveřejněn a poté 
závěrečný účet krátce představila. příjmy byly nižší než plánované, avšak výdaje nebyly 
čerpány v plánované výši, obec rovněž obdržela dotace v celkové výši 1.980.771 Kč. 
Proběhla dvě přezkoumání hospodaření obce, 14.10. 2010 a 7. 2. 2011, při prvním, dílčím, 
byly zjištěny chyby a nedostatky, které však byly odstraněny, a při druhém přezkoumání již 
chyby a nedostatky zjištěny nebyly. 

Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 
obce Předboj za rok 2010, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 
bez výhrad. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, 1 se zdržel. 

Zastupitelstvo vyslovilo s uvedeným návrhem souhlas. 

Příloha: Schválený Závěrečný účet obce Předboj za rok 2010. 

K bodu 6) Dodatek č. 2 ke smlouvě se společností STAVOKOMPLET spol. s r. o. a 
problematika stočného na rok 2011 

Slova se ujal předsedající, který krátce přiblížil důvod předložení návrhu dodatku smlouvy, 
který je předkládán ke schválení z formálních důvodů, dodatek č. 1 obsahoval chybu, když 
měl být ukončen den před ukončením platnosti smlouvy. Uzavřením dodatku č. 2 se uvedená 
chyba odstraní.  

Navrhuje se návrh dodatku č. 2 schválit. 

Poté předsedající představil aktuální situaci ohledně neoptimálního stavu obecní čistírny 
odpadních vod a na to navazující problematiku stanovování výše stočného. Po jednáních 
s provozovatelem je navržena úprava ceny na 29,44 bez DPH, která odpovídá cenám 
v okolí, s tím, že bude navíc zrušeno dotování ceny ze strany obce (4,40 Kč), a to z důvodu 
nutnosti vytvoření finanční rezervy na nutné opravy, které jsou dle smlouvy s provozovatelem 
prováděny převážně na účet obce. 

Navrhuje se tedy cena 32,38 Kč při současném zrušení dotace ze strany obce. 

Následná diskuse proběhla následovně: 
- dotaz z pléna, jak se přesně vypočítává cena pro občana, odpověď: 46 kubíků 

(směrné číslo) krát cena za kubík rovná se roční paušální cena 
- doplněno, že cca 100 obyvatel Předboje neplatí, k tomu dotaz z pléna, jak je to 

možné, odpověď: obec nemá nástroje, jak zjistit počty uživatelů, způsob napojení 
apod., porovnává spotřebu vody a množství vypouštěné odpadní vody 

- dotaz z pléna, proč provozovatel nepředá seznam neplatičů, resp. proč takový 
seznam obec nezveřejní, odpověď: obec toto nemůže (ochrana osobních údajů) 

- z pléna padl návrh na zveřejnění alespoň seznamu neplatících domů, odpověď: bude 
zváženo s ohledem na ochranu osobních údajů 

- opakovaný dotaz z pléna k ceně stočného, proč se opět zvyšuje, odpověď: mantinely 
pro jednání s provozovatelem jsou dány smlouvou a stavem čistírny, v současné 
době je prioritní udržet čistírnu v chodu, vytvořit finanční rezervu na opravy a do 
budoucna pak jednat o lepších smluvních podmínkách 

- poznámka z pléna, že k tomu postupně zastarávají rovněž technologie v režii občanů 
(čerpadla) a hrozí návrat k vyvážení septiků, odpověď: obec může nařídit připojení ke 
kanalizaci, povolování individuálních čistíren není v Předboji s ohledem na vysokou 
hladinu spodních vod reálné 
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- předsedající dále poznamenal, že na opravy čistírny obec finance má, ale na 
výstavbu nové čistírny nikoliv a dotace nejsou vypsány.   

 
Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo schvaluje návrh dodatku č. 2 ke smlouvě se společností 
STAVOKOMPLET spol. s r. o. a cenu stočného na 32,38 Kč při současném zrušení dotace 
ze strany obce. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, 2 se zdrželi. 

Zastupitelstvo vyslovilo s uvedenými návrhy souhlas. 

Příloha: Schválený návrh dodatku č. 2 ke smlouvě se společností STAVOKOMPLET spol. 
s r. o., důvodová zpráva. 

K bodu 7) Smlouva o budoucí smlouvě darovací – pozemky v lokalitě Na Ladech 

Předsedající dal slovo předkladatelce, 2. místostarostce, která představila obsah materiálu. 
jedná se darování pozemkové parcely p.č. 254/1 o výměře 4060 m2 Ing. S, vše navazuje na 
uzavření budoucích smluv o darování vybudovaných inženýrských sítí v předmětném 
pozemku. Uzavření smluv má obci zajistit, že v lokalitě budou vybudovány komunikace a 
inženýrské sítě, tak aby řádně plnila funkci stanovenou Územním plánem obce Předboj. 

Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí darovací k 
pozemkové parcele p. č. 254/1 o celkové výměře 4060 m2, včetně vybudované a řádně 
zkolaudované komunikace a dále inženýrských sítí v tomto pozemku uložených, rovněž 
řádně zkolaudovaných. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, 1 se zdržel. 

Zastupitelstvo vyslovilo s uvedeným návrhem souhlas. 

Příloha: Schválený návrh smlouvy s Ing. S, důvodová zpráva 

K bodu 8) Převod pozemků pod chodníky 

2. místostarostka jako předkladatelka krátce vysvětlila, že se jedná o vyslovení souhlasu 
zastupitelstvem s převodem pozemků Středočeského kraje pod vybudovanými chodníky 3. a 
4.etapy do vlastnictví obce Předboj s tím, že již je uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
darovací. Součástí převodu jsou i pozemky mezi chodníky a navazujícími soukromými 
parcelami. Specifikace parcel byla provedena geometrickým plánem. 

Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo souhlasí s darováním pozemků ve vlastnictví 
Středočeského kraje, p.č. 411/5, 415/5, 415/6, 415/7 a 415/9 o celkové výměře 1374 m2 do 
vlastnictví obce Předboj a dar přijímá. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, 1 se zdržel. 

Zastupitelstvo vyslovilo s uvedeným návrhem souhlas. 

Příloha: Důvodová zpráva. 

K bodu 9) Vybudování elektrické přípojky u rybníka – Rybářský spolek 
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2. místostarostka jako předkladatelka sdělila, že obsahem materiálu je projektová 
dokumentace pro stavební povolení pro vybudování el. přípojky a vedení pro Rybářský 
spolek Předboj, vypracovaná Ing. MV v únoru 2011. Přípojka má řešit možnost zajištění 
okysličování vody v rybníku. Přípojka má být zbudována na pozemku p.č. 226/2, vedení 
povede přes parcelu p.č. 390/1 (obě ve vlastnictví obce) k nejbližšímu rozvodnému místu, 
což je pojistková skříň na pozemku spol. YARD a.s. Pro řešení této záležitosti dle předložené 
PD bude nezbytné zajistit uzavření smluv o věcném břemeni s oprávněnými subjekty. 

Ekonomický dopad na rozpočet obce bude záviset na výši eventuálního příspěvku obce 
Rybářskému spolku, která bude určena dodatečně ve vztahu k celkovým nákladům investice. 

Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo souhlasí se zbudováním elektrického odběrného místa na 
pozemku p.č. 226/2 a souhlasí s uložením el. vedení do pozemku p.č. 390/1 za podmínek 
zajištění projektu a vybudování Rybářským spolkem a následného převedení řádně 
zkolaudované stavby do vlastnictví obce Předboj. Zastupitelstvo zároveň souhlasí 
s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č.60/2006 z 8. 2. 2006 s Rybářským spolkem, kde 
bude specifikován způsob užívání stavby. Dále zastupitelstvo souhlasí s finanční spoluúčastí 
obce na projektu. V návaznosti na výše popsané ZO souhlasí s uzavřením smluv o věcném 
břemeni se všemi oprávněnými subjekty. 

Před hlasováním byly zodpovězeny dotazy z pléna: 
- Jaká je uvažovaná výše příspěvku, musí být u rybníka elektřina? Odpověď: Cca 30-

40 tisíc Kč z peněz určených v obecním rozpočtu na revitalizaci rybníka (pro rok 2011 
vyčleněno 100 tisíc Kč, zařízení nebude určeno pouze pro rybáře, a proto bude 
převedeno do majetku obce. 

- Nebylo by levnější postavit k rybníku příležitostně agregát: Odpověď: Při uvažovaném 
využívání nikoliv. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, 2 se zdrželi. 

Zastupitelstvo vyslovilo s uvedeným návrhem souhlas. 
 
Vzhledem k tomu, že poté dorazili hosté – delegace z obce Líbeznice, navrhnul předsedající, 
aby byla projednána přednostně problematika s tím související – obecní policie a vstup obce 
do svazku obcí REGION Mratínského potoka. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 

Zastupitelstvo vyslovilo s uvedeným návrhem souhlas. 
 
K bodu 10) Uzavření smlouvy s obcí Líbeznice o spolupráci v oblasti obecní policie 

Předsedající přivítal hosty – delegaci z obce Líbeznice a předal slovo panu starostovi 
Kupkovi, který krátce představil nabídku na spolupráci v oblasti obecní policie. 

Pan starosta Kupka doplnil konkrétnější údaje, zejména způsob služby. Navázání spolupráce 
s obcí Předboj a rozšíření spolupráce s obcemi Bášť a Bořanovice přinese nutnost přijetí 
dalších 2 strážníků, jednoho pro Bášť a jednoho pro Předboj, ale výsledkem bude větší 
bezpečnost, objevují se motorkáři, čtyřkolkáři, drogy atd., nutnost dohledu nad 
společenskými akcemi, měření rychlosti. Spolupráce vyjde levněji než zřízení vlastní obecní 
policie. Velitel líbeznické obecní policie doplnil informace v tom smyslu, že strážník by 
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samostatně působil v Předboji cca 2-3 hodiny denně a dále by probíhala služba v širším 
obsazení. 

Předsedající doplnil důvody – zejména fakt, že původní záměr učinit technická opatření pro 
zklidnění dopravy v Předboji nemá smysl bez donucovací složky, lidského faktoru, a dále 
finanční údaje s tím, že výdaj bude kryt z rozpočtu obce z prostředků vyčleněných na 
dopravně-technická opatření. 

Dotaz z pléna, kam půjdou peníze z pokut, odpověď: Příjmy z případných pokut jsou příjmem 
obce Líbeznice, ale bylo dohodnuto, že budou využívány ve prospěch obecní policie. 

V diskusi se dále diskutovalo o parkování v obytných zónách, které se musí do budoucna 
řešit. 

Poté předsedající navrhnul, aby zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením smlouvy s obcí 
Líbeznice o spolupráci v oblasti obecní policie. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, 1 se zdržel. 

Zastupitelstvo vyslovilo s uvedeným návrhem souhlas. 

K bodu 11) Vstup obce do svazku REGION Povodí Mratínského potoka 

Předsedající sdělil hlavní důvody, proč doporučuje vstup do svazku obcí: Vzhledem k okruhu 
činnosti svazku, kam vedle ochrany životního prostředí, spolupráce při investičních akcích 
v regionu a vzájemné pomoci při jednání s nadřízenými orgány nebo partnerskými obcemi 
patří nově i společný postup ve věci hromadné dopravy (rušení linek) a také proti projektu 
letiště ve Vodochodech, se členství v tomto svazku jeví jako nejvhodnější alternativa, neboť 
svazek obcí má silnější hlas než obce samotné. Přínosem členství ve svazku může být 
rovněž např. uvažovaný společný nákup techniky, podpora pěší turistiky a cyklturistiky apod. 

Roční členský příspěvek činí aktuálně 2 Kč na obyvatele, což při počtu trvale hlášených 
občanů k 1. 1. 2011 činí 1274 Kč. Uvedenou částku obec pokryje v rámci svého rozpočtu. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, 1 se zdržel. 

Zastupitelstvo vyslovilo s uvedeným návrhem souhlas. 

Po hlasování opustil zasedání předsedající, starosta obce Předboj, který vyprovázel delegaci 
obce Líbeznice. 

Příloha: Důvodová zpráva. 

K bodu 12) Autobusy v roce 2011 

Za nepřítomnosti předsedajícího se slova ujal předkladatel dalšího materiálu k dalšímu bodu, 
který krátce nastínil problematiku změn v autobusové dopravě pro rok 2011.  

Od prosincové celostátní změny jízdních řádů byly přidány nové spoje na lince 368, které 
zajistily jednak lepší dopravní obslužnost obce, jednak zvýšily přepravní komfort pro 
cestující, z toho důvodu obec Bášť, která navýšení spojů vyjednala, požádala o navýšení 
podílu na financování všechny obce na trase linky 368, tak aby náklady na přidané spoje 
byly rozděleny. Přijetí návrhu zvýší výdaje obce na veřejnou dopravu o cca 80 tisíc Kč ročně. 
Navýšení je způsobeno tím, že přidané spoje nejsou dotovány, tedy si je obce na trase hradí 
samy. 
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Součástí materiálu je rovněž návrh na zřízení nové linky, která by byla v provozu pouze o 
víkendech v noci, kdy by zajišťovala dopravu od posledních pražských spojů (metro, 
tramvaje). Náklad na tuto linku by byl pro Předboj cca 8.500 Kč ročně. Předkladatel tuto část 
materiálu nedoporučil ke schválení, a to z důvodu nevytížení takové linky. 

Návrh usnesení zní: 
Zastupitelstvo schvaluje návrh aktualizace rozpočtu linky 368 a zvýšení výdaje obce na 
provoz linky ze 70.200 Kč na 151.260,80 Kč, viz příloha.  

Zastupitelstvo neschvaluje návrh na zřízení nové autobusové linky 61x, jež by zajišťovala 
obslužnost  obce vždy v pátek a v sobotu v noci, viz příloha. 

V průběhu projednávání materiálu se vrátil předsedající, starosta obce Předboj. 

K uvedenému návrhu nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, 1 se zdržel. 

Zastupitelstvo vyslovilo s uvedeným návrhem usnesení souhlas. 

Příloha: Schválený rozpočet autobusové linky 368, návrhy provozu a rozpočtu linky 61x, 
důvodová zpráva. 

K bodu 13) Informace o činnosti OÚ  

Předsedající informoval o vývoji situace okolo zřízení obecní mateřské školy – je hotová 
projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí, které by mohlo být vydáno 4. 4. 2011. Poté 
bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby a po získání stavebního povolení bude 
zahájena výstavba. Pokud se týká financování, zatím jsou zajištěny prostředky na zřízení 
jedné třídy. Dotace nejsou zatím k dispozici, pokud se nepodaří najít reálné možnosti 
financování, nebude druhá třída realizována. 

Následovala diskuse o problematice obecní policie, je třeba klást zvláštní důraz na to, aby 
neexistovaly osobní vazby na strážníky. 

Dále se diskutoval zejména údajný nepořádek na hrázi rybníka (akát, který ale stěžovateli 
nevadí), chybějící hrábě na rybářské brigádě, patníky na cestě okolo rybníka a nepořádek na 
stavebních parcelách. V odpovědích zaznělo, že cesta musí zůstat uzavřena kvůli nebezpečí 
nezákonné činnosti, organizace rybářských brigád je věcí Rybářského spolku, a zastupitelé 
ani diskutující neovlivní kvalitu lidské populace. 

K tomuto bodu nebylo navrženo usnesení. 

 

Předsedající poté 3. zasedání Zastupitelstva obce Předboj ukončil v cca 19.50 hodin. 
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Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva obce Předboj 

1/3/2011 

Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Marii Bíbrovou a pana Tomáše 
Svobodu, jako zapisovatele pana Mgr. Radka Soběslavského. 

2/3/2011 

Zastupitelstvo schvaluje program 3. jednání zastupitelstva: 
1) Personální změna v zastupitelstvu 
2) Jednací řád 
3) Odměny zastupitelů 
4) Rozdělení kompetencí starosty a místostarostů – určení místostarosty 

k zastupování starosty 
5) Závěrečný účet obce 
6) Dodatek č. 2 ke smlouvě se společností STAVOKOMPLET spol. s r. o. a 

problematika stočného na rok 2011 
7) Smlouva o budoucí smlouvě darovací – pozemky v lokalitě Na Ladech 
8) Převod pozemků pod chodníky 
9) Vybudování elektrické přípojky u rybníka – Rybářský spolek 
10) Uzavření smlouvy s obcí Líbeznice o spolupráci v oblasti obecní policie 
11) Vstup obce do svazku REGION Povodí Mratínského potoka 
12) Autobusy v roce 2011 
13) Informace o činnosti OÚ 

Zastupitelstvo zároveň schvaluje zařazení dalších dvou bodů „Uzavření smlouvy s obcí 
Líbeznice o spolupráci v oblasti obecní policie“ a „Vstup obce do svazku REGION Povodí 
Mratínského potoka“ do programu tak, aby byly projednány za přítomnosti hostů – delegace 
obce Líbeznice. 

3/3/2011 

Zastupitelstvo schvaluje návrh Jednacího řádu Zastupitelstva obce Předboj, viz příloha. 

4/3/2011 

Zastupitelstvo schvaluje odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Předboj ve výši: 
- člen zastupitelstva 437 Kč 
- člen výboru 713 Kč 

1. místostarosta navrhnul zastupitelstvu vzít na vědomí odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva obce Předboj ve výši: 

- předseda výboru 1007 Kč 
- neuvolněný starosta 17.347 Kč 
- neuvolněný místostarosta 15.807 Kč, 

a to od 1. 1. 2011. Odměna předsedy a člena výboru se přičítá k odměně neuvolněného 
zastupitele. 

5/3/2011 

Zastupitelstvo určuje v souladu s § 104 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů 1. místostarostu obce Předboj, Mgr. Radka Soběslavského, nar. 24. 4. 
1973, aby zastupoval starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta 
nevykonává funkci. 

6/3/2011 
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Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Předboj za rok 
2010, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010 bez výhrad, viz 
příloha. 

7/3/2011 

Zastupitelstvo schvaluje: 
a) návrh dodatku č. 2 ke smlouvě se společností STAVOKOMPLET spol. s r.o. ze dne 

1. 12. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 6. 2010, viz příloha, 
b) cenu stočného ve výši 32,38 Kč za m3 odpadní vody při současném zrušení dotace 

ze strany obce Předboj. 

8/3/2011 

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí darovací k pozemkové parcele 
p.č.254/1 o celkové výměře 4060 m2, včetně vybudované a řádně zkolaudované 
komunikace a dále inženýrských sítí v tomto pozemku uložených, rovněž řádně 
zkolaudovaných, viz příloha. 

9/3/2011 

Zastupitelstvo souhlasí s darováním pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, p.č. 411/5, 
415/5, 415/6, 415/7 a 415/9 o celkové výměře 1374 m2 do vlastnictví obce Předboj a dar 
přijímá. 

10/3/2011 

Zastupitelstvo souhlasí: 
a) se zbudováním elektrického odběrného místa na pozemku p. č. 226/2, 
b) s uložením el. vedení do pozemku p.č. 390/1 za podmínek zajištění projektu a 

vybudování Rybářským spolkem a následného převedení řádně zkolaudované stavby 
do vlastnictví obce Předboj, 

c) s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č.60/2006 z 8. 2. 2006 s Rybářským 
spolkem, kde bude specifikován způsob užívání stavby, 

d) s finanční spoluúčastí obce, 
e) s uzavřením smluv o věcném břemeni se všemi oprávněnými subjekty. 

11/3/2011 

Zastupitelstvo souhlasí se zařazením bodů „zavření smlouvy s obcí Líbeznice o spolupráci 
v oblasti obecní policie“ a „Vstup obce do svazku REGION Povodí Mratínského potoka“ do 
programu jednání pod pořadovými čísly 10 a 11. 

12/3/2011 

Zastupitelstvo schvaluje návrh na uzavření smlouvy s obcí Líbeznice o poskytování služeb 
obecní policie. 

13/3/2011 

Zastupitelstvo souhlasí se vstupem obce Předboj do svazku obcí „REGION Povodí 
Mratínského potoka“ a s členstvím v něm. 

14/3/2011 

Zastupitelstvo schvaluje návrh aktualizace rozpočtu linky 368 a zvýšení výdaje obce na 
provoz linky ze 70.200 Kč na 151.260,80 Kč, viz příloha.  

Zastupitelstvo neschvaluje návrh na zřízení nové autobusové linky 61x, jež by zajišťovala 
obslužnost  obce vždy v pátek a v sobotu v noci, viz příloha. 
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Zápis byl vyhotoven dne 31. 3. 2011 

 

Zapsal: Mgr. Radek Soběslavský 

 

Ověřili: Marie Bíbrová dne 31. 1. 2011 

 

 

 Tomáš Svoboda dne 31. 1. 2011 

 

 

Starosta: Ing. Karel Kodiš dne 31. 1. 2011 


