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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Předboj konaného 
dne 1. 6. 2011 

 
místo konání:  zasedací místnost OÚ Předboj 
čas konání: 18.00-18.47 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 

Zahájení 

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

V úvodu přivítal přítomné, konstatoval, ţe 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 

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

K uvedenému návrhu nebyly předloţeny ţádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdviţením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0. 

Zastupitelstvo se usneslo, ţe ověřovateli zápisu jsou paní Marie Bíbrová 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) Veřejnoprávní smlouva s obcí Líbeznice – obecní policie 
2) Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 
3) OZV – Místní poplatky 
4) Personální doplnění výborů 
5) Předání komunikace a veřejného osvětlení lokality Pod Kapličkou 
6) Informace o činnosti obecního úřadu 
7) Diskuse 

Předsedající navrhnul následující změny a doplnění programu, jejichţ potřeba nastala aţ po 
zveřejnění navrhovaného programu: 
Navrhuje se doplnění těchto bodů: 

a) Uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky na výstavbu mateřské školy 
b) Podmíněný souhlas s uzavřením dohody se společností G 3 plast, s.r.o. (nájem 
nebo věcné břemeno) ohledně pozemků p. č. 397/3 a 139/4 
c) Souhlas se zřízením věcného břemena k pozemku p. č. 414/35 

K uvedenému návrhu nebyly předloţeny ţádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdviţením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0. 
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Zastupitelstvo schválilo program jednání zastupitelstva takto: 
1) Veřejnoprávní smlouva s obcí Líbeznice – obecní policie 
2) Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 
3) OZV – Místní poplatky 
4) Personální doplnění výborů 
5) Předání komunikace a veřejného osvětlení lokality Pod Kapličkou 
6) Uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky na výstavbu mateřské školy 
7) Podmíněný souhlas s uzavřením dohody se společností G 3 plast, s.r.o. (nájem 

nebo věcné břemeno) ohledně pozemků p. č. 397/3 a 139/4 
8) Souhlas se zřízením věcného břemena k pozemku p. č. 414/35 
9) Informace o činnosti obecního úřadu, diskuse 

K bodu 1) Veřejnoprávní smlouva s obcí Líbeznice – obecní policie 

Předsedající předal slovo předkladateli Mgr. Soběslavskému, který uvedl, ţe obec Předboj 
dosud nevyuţívá sluţeb ţádné obecní policie ani nemá vlastní a na minulém zasedání byl 
schválen záměr na uzavření smlouvy s obcí Líbeznice.  

Poté Mgr. Soběslavský návrh smlouvy krátce představil: 
Smlouva vychází ze záměru schváleného na minulém zasedání zastupitelstva a představuje 
konkrétní návrh spolupráce s obcí Líbeznice: 

- sluţby budou poskytnuty v plném rozsahu vymezeném zákonem o obecní policii, 
- rozsah sluţeb 25 hodin týdně obecně, min. 10 hodin pochůzky, 
- Předboj poskytne zázemí a prezentaci (web a obecní zpravodaj), 
- Policie bude podávat měsíčně zprávy o své činnosti, 
- smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s 6měsíční výpovědní lhůtou. 

Ekonomicky je návrh smlouvy srovnatelný s jinými obdobnými návrhy uzavíranými mezi 
jinými obcemi na území ČR. 

Návrh znamená pro rok 2011, měsíce červen aţ prosinec, náklady v předpokládané výši 
385560 Kč, pro rok 2012 a násl. pak 439 500 Kč. Vyšší náklady v letošním roce jsou 
způsobeny nutností jednorázových vstupních investic (vyškolení a výstroj nového stráţníka, 
podíl na dovybavení technikou – motocykl). 

Předkladatel navrhl usnesení v tomto znění: 
„Zastupitelstvo schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi Předboj a 
Líbeznice podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, viz 
příloha.“. 

K uvedenému návrhu nebyly předloţeny ţádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdviţením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0. 

Zastupitelstvo vyslovilo s návrhem usnesení souhlas. 

Přílohy: Schválený návrh smlouvy, důvodová zpráva. 

K bodu 2) Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 

Předsedající opět předal slovo Mgr. Soběslavskému, předkladateli materiálu, který představil 
návrhy obou rozpočtových opatření: 

Rozpočtové opatření č. 1 se předkládá z důvodu obdrţené dotace od Středočeského kraje. 
Dochází tak k navýšení rozpočtu o 111,2 tis. Kč, navýšeny jsou poloţky Péče o vzhled obcí 
(10 tis. Kč), Dopravní obsluţnost (20 tis. Kč), Předškolní zařízení (45 tis. Kč) a Základní školy 
(35 tis. Kč) a konečně je navýšena poloţka na příspěvek knihovně Mladá Boleslav (1,2 tis. 
Kč). 
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Rozpočtové opatření č. 2 vyplývá z potřeby pokrýt náklady vzniklé schválením veřejnoprávní 
smlouvy s obcí Líbeznice o obecní policii. Navrhuje se tedy přesun 386 tis. Kč z poloţky 
Doprava-dopravní opatření (investiční náklady) do poloţky Bezpečnost a veřejný pořádek 
(neinvestiční náklady). 

Předkladatel navrhl usnesení v tomto znění: 
„Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1, viz příloha, a rozpočtové opatření č. 2, viz 
příloha.“. 

K uvedenému návrhu nebyly předloţeny ţádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdviţením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0. 

Zastupitelstvo vyslovilo s návrhem usnesení souhlas. 

Přílohy: Schválené rozpočtové opatření č. 1 a schválené rozpočtové opatření č. 2, důvodová 
zpráva. 

K bodu 3) OZV – Místní poplatky 

Předkladatel Mgr. Soběslavský poté, co dostal slovo od předsedajícího, konstatoval, ţe na 2. 
zasedání dne 29. 12. 2011 schválilo zastupitelstvo novou vyhlášku obce o místních 
poplatcích (vyhláška č. 1/2010). Tato vyhláška byla shledána dozorovým orgánem, jímţ je 
Ministerstvo vnitra ČR, jako formálně vadná, zároveň došlo ke změně zákona o místních 
poplatcích, kterou je třeba do vyhlášky promítnout. 

Vyhláška proto byla ve spolupráci s dozorovým orgánem opravena a je připravena ke 
schválení v podobě jím odsouhlasené. Pro obec je důleţité zejména znění přílohy č. 1, v níţ 
jsou dle pokynů MV ČR vymezeny lokality tzv. veřejných prostranství. 

Vyhláška nicméně nezmění stávající stav ve výběr poplatků, neboť sazby zůstávají shodné a 
rovněţ vymezení lokalit pro výběr poplatku za zábor veřejného prostranství je stejné jako ve 
vyhlášce č. 1/2010, pouze je provedeno jiným způsobem vyhovujícím lépe zákonu. 

Ekonomický dopad na rozpočet obce je zanedbatelný. 

Předkladatel navrhl usnesení v tomto znění: 
„Zastupitelstvo schvaluje návrh vyhlášky č. 1/2011, o místních poplatcích v obci Předboj, viz 
příloha.“. 

K uvedenému návrhu nebyly předloţeny ţádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdviţením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0. 

Zastupitelstvo vyslovilo s návrhem usnesení souhlas. 

Přílohy: Schválený návrh vyhlášky, důvodová zpráva. 

K bodu 4) Personální doplnění výborů 

Předkladatel Mgr. Soběslavský po převzetí slova od předsedajícího konstatoval, ţe na 
minulém zasedání sloţila slib zastupitele paní Bíbrová, kdyţ v zastupitelstvu nahradila paní 
Hrdličkovou, která rezignovala rovněţ na funkci členky finančního výboru a kontrolního 
výboru. 

Navrhuje se doplnění obou výborů, jejichţ členkou paní Hrdličková byla, z důvodu její 
rezignace. 

Předkladatel zároveň navrhl výši odměny ve shodné výši jako dosud, tj. ve výši 1150 Kč, a to 
ode dne jejího schválení. 
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Předkladatel navrhl usnesení v tomto znění: 
„Zastupitelstvo volí za člena finančního výboru paní Marii Bíbrovou a za člena kontrolního 
výboru paní Marii Bíbrovou a zároveň schvaluje odměnu ve výši 1150 Kč měsíčně ode dne 
jejího schválení.“. 

K uvedenému návrhu nebyly předloţeny ţádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdviţením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0. 

Zastupitelstvo vyslovilo s návrhem usnesení souhlas. 

Příloha: Důvodová zpráva. 

K bodu 5) Předání komunikace a veřejného osvětlení lokality Pod Kapličkou 

Předsedající předal slovo paní Příšovské, předkladatelce materiálu, který se týká darování 
pozemku p. č. 63/1 o výměře 4984 m2 a na něm vybudované komunikace a veřejného 
osvětlení (VO) obci. Překladatelka konstatovala, ţe v současnosti je v lokalitě Pod Kapličkou 
vybudovaná komunikace a veřejné osvětlení. Pro převod komunikace je se souhlasem 
zastupitelstva podepsána Budoucí darovací smlouva ze dne 7. 5. 2010. U VO je očekáván 
termín kolaudace v nejbliţší době. 

V návaznosti na uzavřenou Budoucí darovací smlouvu na převod komunikace do majetku a 
správy obce Předboj je předloţen návrh Darovací smlouvy na bezplatný převod výše 
popsaného pozemku a na něm vybudované komunikace.  

Dále na ţádost vlastníka VO v lokalitě Pod Kapličkou je předloţen návrh převodu VO do 
majetku a správy obce. 
Okamţitý ekonomický dopad na rozpočet obce je 500,- Kč za návrh na vklad do katastru 
Katastrálnímu úřadu Praha-východ. 

Překladatelka navrhla usnesení v tomto znění: 
„Zastupitelstvo souhlasí s: 

a) darováním pozemku p. č. 63/1 o výměře 4984 m2 a komunikace na něm vybudované 
do vlastnictví a správy obce Předboj a zastupitelstvo dar přijímá 

b) darováním veřejného osvětlení do správy obce a s převodem odběrného místa na 
obec Předboj za podmínky uskutečnění vlastního převodu aţ po řádné kolaudaci 
díla.“. 

K uvedenému návrhu nebyly předloţeny ţádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdviţením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0. 

Zastupitelstvo vyslovilo s návrhem usnesení souhlas. 

K bodu 6) Uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky na výstavbu mateřské školy 

Předsedající, který je zároveň předkladatelem materiálu vysvětlil průběh výběrového řízení 
na výstavbu MŠ v Předboji, které proběhlo v minulých týdnech. Do soutěţe o veřejnou 
zakázku se přihlásili tři zájemci (zadávací dokumentaci si vyzvedlo 12 zájemců), z toho dva 
byli vyřazeni pro formální vady nabídek. Třetí nabídka, společnosti Urbiosisto, s.r.o., byla 
formálně v pořádku a byla hodnocena. Nabídková cena je 4.419.829,- Kč bez DPH + 20% 
DPH 883.966,- Kč, celkem tedy 5.303.795,- Kč. Cena je za výstavbu první etapy MŠ a 
přípravu etapy druhé. Dotace v letošním roce čerpána nebude, počítá se s ní případně pro 
rok 2012.  

 

Předkladatel navrhl usnesení v tomto znění: 
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„Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Urbiosisto, s.r.o., IČ 
28993012, se sídlem Zdiby 783, okres Praha-východ, která je vítězem soutěţe o veřejnou 
zakázku na výstavbu MŠ v Předboji „Mateřská školka Předboj pro 50 dětí“, viz příloha.“. 

Předkladatel vzápětí odpověděl na dotaz z pléna: MŠ bude zprovozněna k příštímu školnímu 
roku, vytápěna bude tepelným čerpadlem, půjde o nízkoenergetickou budovu, kapacita je 
plánována na 24 + 4 děti. Prodlení můţe nastat zejména ze strany školského odboru. 

K uvedenému návrhu nebyly předloţeny ţádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdviţením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0. 

Zastupitelstvo vyslovilo s návrhem usnesení souhlas. 

Přílohy: Schválený návrh smlouvy, důvodová zpráva. 

K bodu 7) Podmíněný souhlas s uzavřením dohody se společností G 3 plast, s.r.o. 
(nájem nebo věcné břemeno) ohledně pozemků p. č. 397/3 a 139/4 

Předsedající předal na úvod tohoto bodu slovo paní Příšovské, která se uvedenou 
problematikou zabývala od počátku zjištění problému.  

Společnost G 3 plast, s.r.o. provozuje v katastru obce Bášť lom a přes pozemek (pozemky) 
obce Předboj vypouští vodu.  

Bylo zjištěno, ţe přes pozemek p. č. 397/3 vede nelegálně nainstalované odpadní potrubí. 
Věc byla zdokumentována a postoupena k dalšímu řešení Odboru ŢP do Brandýsa nad 
Labem. Případné dotčení druhého uvedeného pozemku by s ohledem na jeho velikost bylo 
třeba nechat zjistit odborníkem (geodetem). 

Předsedající jako předkladatel poté doplnil, ţe výše uvedená činnost probíhá nelegálně, 
navíc uvedená společnost rovněţ nelegálně poloţila potrubí přes pozemek (pozemky) obce 
Předboj. 

Po provedeném místním šetření si G 3 plast, s.r.o. poţádala o dodatečné stavební povolení 
a doručila rovněţ ţádost o souhlas s jeho vydáním na OÚ Předboj. 

Navrhuje se s povolením souhlasit, ovšem výhradně pod podmínkou uzavření dohody se 
společností G3 plast, s.r.o. Taková dohoda můţe mít formu nájemní smlouvy při 
krátkodobém uţívání, případně věcného břemena při trvalém uţívání. 

Předkladatel navrhl usnesení v tomto znění: 
„Zastupitelstvo souhlasí s dodatečným povolením stavby společnosti G 3 plast, s.r.o. přes 
pozemek p č. 397/3, případně dle výsledku zaměření stavby provedené objednávkou 
společnosti G 3 plast, s.r.o. a na její náklady rovněţ 139/4, pod podmínkou uzavření nájemní 
smlouvy při krátkodobém uţívání, případně věcného břemena při trvalém uţívání 
s uvedenou společností.“. 

K uvedenému návrhu nebyly předloţeny ţádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdviţením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0. 

Zastupitelstvo vyslovilo s návrhem usnesení souhlas. 

Příloha: Důvodová zpráva. 

K bodu 8) Souhlas se zřízením věcného břemena k pozemku p. č. 414/35 

Předsedající jako předkladatel vysvětlil, proč byl návrh na vyslovení souhlasu zastupitelstvu 
předloţen. Jedná se o souhlas se zřízením věcného břemena k pozemku p. č. 414/35 ve 



 

Obec Předboj 

Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy 

Tel./fax.: 315 682 901                  www.predboj.cz                  podatelna@predboj.cz                 IČ: 00240630 

 

Strana 6 (celkem 8) 

prospěch jeho vlastníků za účelem umoţnění zhotovení elektrické přípojky na pozemku p. č. 
414/32. 

Předkladatel navrhl usnesení v tomto znění: 
„Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemena k pozemku p. č. 414/35, náklady na 
vklad věcného břemena do katastru nemovitostí ponesou ţadatelé.“. 

K uvedenému návrhu nebyly předloţeny ţádné protinávrhy, následovalo hlasování 
provedené veřejně zdviţením ruky. 

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0. 

Zastupitelstvo vyslovilo s návrhem usnesení souhlas. 

Příloha: Důvodová zpráva. 

K bodu 9) Informace o činnosti obecního úřadu, diskuse 

a) Úklid lesního porostu v lokalitě U Prutníku ve spolupráci s panem Svobodou. 

b) Byl odtaţen vrak automobilu – sanitky z prostoru před stodolou pana V. 

c) Podařilo se vydat návrhy smluv se společností STAVOKOMPLET spol. s r.o. všem 
obyvatelům Předboje. 

d) Dotaz z pléna: Na návsi zřejmě stojí další dlouho neprovozované vozidlo. 
Předsedající odpověděl, ţe věc bude prošetřena a případně řešena obecní policií. 

e) Informace o dalším návrhu na řešení čistírny odpadních vod, tentokrát s projektovou 
dokumentací v ceně cca 0,6 mil. Kč a samotné řešení v ceně cca 10 mil. Kč.  

f) Informace o čistírně pro hlavní město Prahu a spalovně kalů pro Prahu a část 
Středočeského kraje v Drastech. Projekt by vzhledem ke své malé vzdálenosti od 
obce mohl znamenat zhoršení kvality ţivota v Předboji. Obecní úřad zajistí moţnost 
pro občany Předboje zapojit se do petice proti uvedenému projektu. 

g) Dotaz k projektu letiště ve Vodochodech. Odpověď: projekt v tuto chvíli čeká na 
zapracování připomínek, ve stejném duchu doplnila paní Příšovská. 

h) Doplňující dotaz k bodu 7 – spodní vody. Odpověď: vliv by měl být minimální, lokalita 
je mimo katastr obce Předboj. Souhlas obce Předboj s vypouštěním vod je nadto 
jeden z mnoha. V diskusi bylo zmíněno, ţe se celá věc zřejmě nebude líbit ani obci 
Kojetice. 

i) Diskuse o slavnostní přísaze obecní policie (ano, či ne?). Pro nezájem občanů se 
zřejmě neuskuteční. 

 

Předsedající poté 4. zasedání Zastupitelstva obce Předboj ukončil v cca 18.47 hodin. 
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Usnesení přijatá na 4. zasedání Zastupitelstva obce Předboj 

1/4/2011 

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

2/4/2011 

Zastupitelstvo schvaluje program 4. jednání zastupitelstva: 
1) Veřejnoprávní smlouva s obcí Líbeznice – obecní policie 
2) Rozpočtové opatření č. 1 a č. 2 
3) OZV – Místní poplatky 
4) Personální doplnění výborů 
5) Předání komunikace a veřejného osvětlení lokality Pod Kapličkou 
6) Uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky na výstavbu mateřské školy 
7) Podmíněný souhlas s uzavřením dohody se společností G 3 plast, s.r.o. (nájem nebo 

věcné břemeno) ohledně pozemků p. č. 397/3 a 139/4 
8) Souhlas se zřízením věcného břemena k pozemku p. č. 414/35 
9) Informace o činnosti obecního úřadu, diskuse. 

3/4/2011 

Zastupitelstvo schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi obcemi Předboj a 
Líbeznice podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, viz 
příloha. 

4/4/2011 

Zastupitelstvo schvaluje: 
a) rozpočtové opatření č. 1, viz příloha, 
b) rozpočtové opatření č. 2, viz příloha. 

5/4/2011 

Zastupitelstvo schvaluje návrh vyhlášky č. 1/2011, o místních poplatcích v obci Předboj, viz 
příloha. 

6/4/2011 

Zastupitelstvo volí za člena finančního výboru paní Marii Bíbrovou a za člena kontrolního 
výboru paní Marii Bíbrovou a zároveň schvaluje odměnu ve výši 1150 Kč měsíčně ode dne 
jejího schválení. 

7/4/2011 

Zastupitelstvo souhlasí s: 
a) darováním pozemku p. č. 63/1 o výměře 4984 m2 a komunikace na něm vybudované 

do vlastnictví a správy obce Předboj a zastupitelstvo dar přijímá 
b) darováním veřejného osvětlení do správy obce a s převodem odběrného místa na 

obec Předboj za podmínky uskutečnění vlastního převodu aţ po řádné kolaudaci díla. 

8/4/2011 

Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Urbiosisto, s.r.o., IČ 
28993012, se sídlem Zdiby 783, okres Praha-východ, která je vítězem soutěţe o veřejnou 
zakázku na výstavbu MŠ v Předboji „Mateřská školka Předboj pro 50 dětí“, viz příloha. 
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9/4/2011 

Zastupitelstvo souhlasí s dodatečným povolením stavby společnosti G 3 plast, s.r.o. přes 
pozemek p č. 397/3, případně dle výsledku zaměření stavby provedené objednávkou 
společnosti G 3 plast, s.r.o. a na její náklady rovněţ 139/4, pod podmínkou uzavření nájemní 
smlouvy při krátkodobém uţívání, případně věcného břemena při trvalém uţívání 
s uvedenou společností. 

10/4/2011 

Zastupitelstvo souhlasí se zřízením věcného břemena k pozemku p. č. 414/35, náklady na 
vklad věcného břemena do katastru nemovitostí ponesou ţadatelé. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 6. 6. 2011 

 

Zapsal: Mgr. Radek Soběslavský 

 

Ověřili: Marie Bíbrová dne 6. 6. 2011 

 

 

 Tomáš Svoboda dne 6. 6. 2011 

 

 

Starosta: Ing. Karel Kodiš dne 6. 6. 2011 


