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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Předboj konaného 
dne 29. 12. 2010 

 
místo konání:  zasedací místnost OÚ Předboj 
čas konání: 18.00-19.00 hod. 
přítomno: 7 (Ing. Karel Kodiš, Mgr. Eva Hrdličková, Karolína Martincová, DiS., Pavla 

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

omluveno: 0 
neomluveno: 0 

Zahájení 

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

V úvodu přivítal přítomné a konstatoval, že 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 

Předsedající navrhnul určit zapisovatelem pana Mgr. Radka Soběslavského a ověřovateli 
zápisu paní Mgr. Evu Hrdličkovou a pana Tomáše Svobodu. 

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

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

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

Schválení programu  

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

1) Kontrola a převzetí úkolů minulého zasedání 
2) Rozpočtová opatření 
3) Rozpočet na rok 2011 + rozpočtový výhled 
4) Smlouva o spolupráci s obcí Kojetice (zajištění míst v mateřské škole, dodatek) 
5) Smlouvy s panem Hrdinou (o věcném břemeni, o příspěvku – ČOV, kanalizační řad, 

komunikace, budoucí darovací – inženýrské sítě) 
6) Smlouvy se společností CENTRAL GROUP Hostivice a.s. (darovací – pozemky, 

kupní – inženýrské sítě, finanční příspěvek) 
7) Zařazení pozemků do územního plánu obce 
8) Stočné na rok 2011 
9) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 
10) Informace o činnosti obecního úřadu 

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

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

Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva. 
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K bodu 1) Kontrola a převzetí úkolů minulého zasedání  

Předsedající předal slovo paní Pavle Příšovské, která zasedala v zastupitelstvu v minulém 
volebním období, aby podala informaci o dosud nedořešených záležitostech.  

Paní Příšovská informovala o nutnosti dořešit: a) smluvně vztah s majitelem pozemku v ulici 
„Pod Kapličkou“ (komunikace), b) možnost směny pozemků, jíž by obec získala stavební 
parcelu k možnému dalšímu nakládání (např. prodej), c) dopravní opatření – značení, 
průjezdy nákladních automobilů, vše ve spolupráci s okolními obcemi. 

Předsedající doplnil informaci o zahájení jednání o instalaci tzv. zpomalovacích semaforů.  

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

K bodu 2) Rozpočtová opatření 

Předsedající předal slovo účetní, paní Šandarové, která ve stručnosti uvedla hlavní body a) 
rozpočtového opatření č. 9 z 30. 11. 2010, které se týká na příjmové straně zejména 
přijatých dotací (volby, chodníky) a navýšení položek DzP FO závislá činnost, DzP PO a 
DPH, a na výdajové straně přesunů mezi materiálovými položkami, položkami odpadů, 
územního plánu, a b) rozpočtového opatření č. 10 z 31. 12. 2010, které se týká přesunů 
mezi materiálový položkami, položkami odpadů, navýšení položky odměn členům 
zastupitelstva a zdravotního pojištění (z důvodu souběhu „dobíhajících“ odměn zastupitelů 
z minulého volebního období), snížení položky cestovného. 

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. 

Příloha: Schválená rozpočtová opatření č. 9 a č. 10. 

K bodu 3) Rozpočet na rok 2011 + rozpočtový výhled (do roku 2014 včetně) 

Předsedající uvedl návrh rozpočtu na rok 2011 s tím, že projednávaný návrh se v některých 
položkách liší od zveřejněného návrhu vzhledem k úpravám, které proběhly na základě 
došlých návrhů změn. 

Předsedající následně předal slovo paní Karolíně Martincové, DiS., která návrh rozpočtu 
v hlavních položkách běžných a investičních výdajů představila. Paní Martincová představila 
rovněž rozpočtový výhled na roky 2011–2014 s tím, že v roce 2014 budou výdaje nejvyšší, a 
to z důvodu výstavby další etapy čističky odpadních vod.  

Předsedající poté vyzval ke vznesení případných připomínek. 

Jako první se přihlásila paní Pavla Příšovská s dotazem k výstavbě mateřské školy (MŠ), 
konkrétně z jakých zdrojů bude obec projekt financovat. Předsedající dotaz zodpověděl, 
bude podána žádost o dotaci, avšak vzhledem k náročnosti přípravy to nebude z nejbližšího 
dotačního titulu. 

Na dotaz z pléna byl předsedajícím představen záměr, jak bude mateřská škola vypadat: 2 
třídy, 2 etapy, náklad cca 8 mil. Kč, s možností vybudování i při případném nezískání dotace, 
umístění za budovou OÚ, využití stávajícího veřejného dětského hřiště, které bude 
vybudováno později jinde. 

Na další dotaz z pléna bylo předsedajícím doplněno, že zastupitelstvo je vedeno snahou 
zachovat rozpočet i v dalších letech pokud možno vyrovnaný a bez nutnosti obec zadlužovat. 

Konečně předsedající krátce představil příjmovou stranu rozpočtu. 
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K uvedenému návrhu rozpočtu a rozpočtového výhledu 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. 

Příloha: Schválený rozpočet na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2011–2014 včetně. 

K bodu 4) Smlouva o spolupráci s obcí Kojetice (zajištění míst v mateřské škole, 
dodatek) 

Předsedající uvedl, že se jedná o dodatek k již existující smlouvě, na jejímž základě 
poskytuje obec Kojetice až 15 míst ve svém školském zařízení dětem předškolního věku 
z Předboje. Dodatek byl krátce představen Mgr. Radkem Soběslavským: změna a upřesnění 
textace, nově bude Předboj hradit příspěvek za tzv. předškoláky, v tomto školním roce 500 
Kč.  

K uvedenému návrhu smlouvy 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. 

Příloha: Schválený návrh dodatku ke smlouvě o spolupráci. 

K bodu 5) Smlouvy s panem Hrdinou (o věcném břemeni, o příspěvku – ČOV, 
kanalizační řad a komunikace a budoucí darovací – inženýrské sítě) 

Předsedající informoval o problematice, s níž návrhy smluv souvisí: z pozemků v lokalitě ulic 
Horňátecká/Zvonková byly prodány pouze 4 parcely, chybí infrastruktura, proto budou 
postupně uzavřeny smlouvy, které zajistí řádné fungování lokality v obci. 

V diskusi k tomuto bodu byly zodpovězeny dotazy k napojení inženýrských sítí (nezatíží 
stávající síť v ulici Zvonková), prodloužení územního rozhodnutí ve prospěch pana Hrdiny 
(obec má pouze možnost vyjádření). 

K uvedenému návrhu smlouvy 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. 

Příloha: Schválené návrhy smluv s panem Hrdinou. 

K bodu 6) Smlouvy se společností CENTRAL GROUP Hostivice a.s. (darovací – 
pozemky, kupní – inženýrské sítě, finanční příspěvek) 

Předsedající předal slovo panu Mgr. Soběslavskému, který je krátce představil: týkají se 
lokality Západní stráň – komunikace budou darovány, inženýrské sítě prodány za cenu 1.000 
Kč (smluvní stranou je zde i společnost CENTRAL GROUP a.s., která poskytuje záruku za 
kvalitu kanalizace a vodovodu a poskytne součinnost při uplatnění záruk za vady za jejich 
zhotoviteli sítí). Smlouva o finančním příspěvku nahrazuje závazek CENTRAL GROUP 
Hostivice a.s. podílet se na budování biokoridoru. Všechny smlouvy pak vyplývají ze smluv o 
uzavření smluv budoucích schválených zastupitelstvem v minulém volebním období. 

K uvedeným návrhům smluv nebyly předloženy žádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdvižením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, nikdo se nezdržel. 
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Zastupitelstvo vyslovilo s uvedeným návrhem souhlas. 

Příloha: Schválené návrhy smluv se společností CENTRAL GROUP a.s. 

K bodu 7) Zařazení pozemků do územního plánu obce 

Předsedající uvedl fakt, že OÚ je trvale žádán o zařazení pozemků do změn Územního 
plánu obce Předboj (ÚP). Předsedající následně představil záměr v tomto volebním období 
nezařazovat do ÚP další pozemky určené na stavební parcely a regulovat výstavbu na již 
schválených stavebních pozemcích a navrhnul toto stanovisko schválit ve formě usnesení, 
pokud přítomní zastupitelé souhlasí. 

Byl zodpovězen dotaz pana Roberta Vignáta-Mimochodského stran identifikace zmíněných 
žadatelů. 

K uvedeným návrhům smluv 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 8) Stočné na rok 2011 

Předsedající pouze informoval přítomné o stavu dosud neukončeného jednání 
s provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod (společnost STAVOKOMPLET spol. 
s r.o., IČ 47052945): provozovatel navrhuje navýšení cen, které přesahuje inflaci a nárůst 
cen energií, s čímž vedení obce nesouhlasí. Upozornil však na fakt, že obec nemá příliš 
široký vyjednávací prostor, a to s ohledem na znění uzavřené smlouvy. Dále informoval o 
jednání o nákladech na údržbu čistírny odpadních vod. 

Byl zodpovězen dotaz na dotování ceny stočného ze strany obce: dotace bude zachována, 
její výše ale závisí na výši ceny stočného ze strany provozovatele. 

K tomuto bodu nebyl formulován návrh usnesení. 
 
K bodu 9) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 

Předsedající předal slovo panu Mgr. Radkovi Soběslavskému, který představil návrh nové 
obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích: vyhláška se významně neliší od předchozí, 
jde o přizpůsobení textace aktuální legislativě a odstranění formálních a jazykových 
nedostatků, vyjma poplatku ze psů, kde je navrženo zvýšení ze 100 Kč na 200 Kč ročně, 
rozdíl bude využit na financování odpadních nádob na exkrementy. 

Byly zodpovězeny dotazy: poplatek ze psů se platí za psy starší tří měsíců, využívání 
odpadních nádob je třeba se naučit. Následovala krátká diskuse k neuspokojivému chování 
některých „pejskařů“ (neodklízení exkrementů) a některých spoluobčanů, kteří neumějí 
optimálně využívat odpadové nádoby na tříděný odpad. 

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

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

Zastupitelstvo vyslovilo s návrhem obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích souhlas. 

Příloha: Schválená obecně závazná vyhláška o místních poplatcích v obci Předboj. 
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K bodu 10) Informace o činnosti obecního úřadu 

Předsedající shrnul dosavadní činnost zastupitelstva: nad rámec projednaných bodů 
upozornil zejména na navazování spolupráce s místními podnikateli, mj. zimní úklid, 
mikulášská nadílka apod. 

Paní Pavla Příšovská upozornila na hrozící prodlení s předáváním agendy OÚ z minulého 
volebního období. Předsedající navrhnul posunout termín předání na polovinu ledna 2011.  

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. 

 

Předsedající poté 2. zasedání zastupitelstva ukončil v cca 19.00 hodin. 

 

Usnesení přijatá na 2. zasedání Zastupitelstva obce Předboj 

1/2/2010 
Zastupitelstvo schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Mgr. Evu Hrdličkovou a pana Tomáše 
Svobodu, jako zapisovatele pana Mgr. Radka Soběslavského. 

2/2/2010 
Zastupitelstvo schvaluje program 2. jednání zastupitelstva: 

1) Kontrola a převzetí úkolů minulého zasedání 
2) Rozpočtová opatření 
3) Rozpočet na rok 2011 + rozpočtový výhled 
4) Smlouva o spolupráci s obcí Kojetice (zajištění míst v mateřské škole, dodatek) 
5) Smlouvy s panem Hrdinou (o věcném břemeni, o příspěvku – ČOV, kanalizační řad, 

komunikace, budoucí darovací – inženýrské sítě) 
6) Smlouvy se společností CENTRAL GROUP Hostivice a.s. (darovací – pozemky, 

kupní – inženýrské sítě, finanční příspěvek) 
7) Zařazení pozemků do územního plánu obce 
8) Stočné na rok 2011 
9) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 
10) Informace o činnosti obecního úřadu 

3/2/2010 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 9 z 30. 11. 2010 a rozpočtové opatření č. 10 
z 31. 12. 2010, viz přílohy. 

4/2/2010 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2011 a rozpočtový výhled na roky 2011–2014 
včetně, viz přílohy. 

5/2/2010 
Zastupitelstvo schvaluje návrh dodatku ke smlouvě o spolupráci s obcí Kojetice o zajištění 
míst v mateřské škole, viz příloha. 

6/2/2010 
Zastupitelstvo schvaluje návrhy smluv s panem Hrdinou o věcném břemeni, o příspěvku – 
ČOV, kanalizační řad a komunikace a budoucí darovací – inženýrské sítě, viz přílohy. 
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7/2/2010 
Zastupitelstvo schvaluje návrhy smluv darovací – pozemky, kupní – inženýrské sítě a 
darovací – finanční příspěvek se společností CENTRAL GROUP Hostivice a.s., viz přílohy. 

8/2/2010 
Zastupitelstvo se usneslo, že ve stávajícím volebním období nevysloví souhlas se změnou 
Územního plánu obce Předboj, kterou by do tohoto plánu byly zařazeny další pozemky 
určené na stavební parcely, a bude regulovat výstavbu na již schválených stavebních 
pozemcích. 

9/2/2010 
Zastupitelstvo schválilo návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v obci 
Předboj, viz příloha. 

10/2/2010 
Zastupitelstvo schvaluje posun termínu předání agendy Obecního úřadu obce Předboj na 
polovinu ledna 2011. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 6. 1. 2010 

 

Zapsal: Mgr. Radek Soběslavský 

 

Ověřili: Mgr. Eva Hrdličková dne 

 

 

 Tomáš Svoboda dne 

 

 

Starosta: Ing. Karel Kodiš dne 


