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Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce P ředboj 
konaného dne 8. 10. 2014 

místo konání:  zasedací místnost OÚ Předboj 
čas konání: 18.30-18.55 hod. 
přítomno: 6 (Marie Bíbrová, Ing. Karel Kodiš, Petr Polák, Pavla Příšovská, Mgr. Radek 
Soběslavský, Tomáš Svoboda) 
omluveno: 1 (Robert Vignát-Mimochodský) 
neomluveno: 0 

Zahájení 

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

V úvodu přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů a zastupitelstvo je 
usnášeníschopné, zasedání bylo řádně svoláno a oznámení zveřejněno na úřední desce 
Obecního úřadu Předboj (dále jen „OÚ“). Současně bylo zveřejněno na elektronické úřední 
desce umístěné na webových stránkách obce na internetové adrese predboj.cz. 

Určení ověřovatel ů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit zapisovatelem pana Mgr. Radka Soběslavského a ověřovateli 
zápisu paní Pavlu Příšovskou a paní Marii Bíbrovou. 

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

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0. 

Zastupitelstvo obce se usneslo, že ověřovateli zápisu jsou paní Pavla Příšovská a paní Marie 
Bíbrová, zapisovatelem pan Mgr. Radek Soběslavský. 

Schválení programu 

Předsedající poté předal slovo panu Soběslavskému, který přítomné seznámil s návrhem 
programu jednání 26. zasedání Zastupitelstva obce Předboj v souladu s pozvánkou a 
informací zveřejněnou na úřední a elektronické úřední desce: 

1) Rozpočtové opatření č. 4 
2) Dodatek zřizovací listiny MŠ 
3) Smlouva o spolupráci, zajištění povinné školní docházky 
4) Informace o činnosti OÚ, diskuse 

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

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0. 

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání 26. zasedání takto: 
1) Rozpočtové opatření č. 4 
2) Dodatek zřizovací listiny MŠ 
3) Smlouva o spolupráci, zajištění povinné školní docházky 
4) Informace o činnosti OÚ, diskuse 

K bodu 1) Rozpo čtové opat ření č. 4 

Předkladatel pan Soběslavský představil návrh čtvrtého rozpočtového opatření v roce 2014. 

Opatření má neutrální dopad na celkové příjmy a výdaje, změny se navrhují ve struktuře 
příjmů a výdajů dle přílohy. 
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Velmi významné je navýšení příjmových položek spojené s dlouhodobým úvěrem od KB na 
pořízení II. etapy MŠ (cca 1,5 mil. Kč).  

Dále se navrhuje navýšení neinvestičního příspěvku MŠ Předboj, z důvodu nových 
pracovních míst do doby, než bude MŠ upraven normativní rozpočet od KÚ – tento 
příspěvek bude předmětem finančního vypořádání za rok 2014 (jedná se o částku 80 tis. Kč, 
zbývajících cca 20 tis. Kč je na provoz druhé třídy MŠ).  

Dotace od ÚP je sjednána na jednoho pracovníka, který je zaměstnán na dobu 6 měsíců – 
pomocník, uklízeč.  

Navýšení výdajových položek je významné u investičního příspěvku ZŠ Líbeznice na 
základě dnes projednávané smlouvy. Zároveň se navyšuje investiční položka na dostavbu II. 
etapy MŠ, která je částečně hrazena prostřednictvím úvěru.  

Navýšení výdajových položek se dále navrhuje u plateb daní a poplatků st. rozpočtu – 
zejména kvůli odvodům DPH a ostatní osobní výdaje OON – sjednaný pracovník na údržbu 
soukromých parcel a pomocný pracovník na údržbu zeleně.  

Snižuje se naopak investiční položka - Ostatní tělovýchovná činnost, z důvodu 
neuskutečnění investice v roce 2014. Ostatní navýšení položek je v rámci paragrafu.  
Podrobně viz tabulka v příloze. 

Předkladatel navrhl usnesení v tomto znění: 
„Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4, viz příloha.“. 

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

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0. 

Zastupitelstvo obce vyslovilo s návrhem usnesení souhlas. 

Přílohy: Důvodová zpráva, rozpočtové opatření č. 4. 

K bodu 2) Dodatek z řizovací listiny MŠ 

Předkladatel pan Soběslavský nejprve připomněl, že tento bod měl být na programu již 
minule, ale z důvodu tehdy neukončené stavby budovy (dosud neproběhla kolaudace) byl 
stažen. 

Poté předkladatel přednesl důvod předložení materiálu, kterým je potřeba vzhledem 
k provozu a správě MŠ Předboj svěřit nový majetek do užívání příspěvkové organizaci, 
podobně jako tomu bylo s první částí stavby. 

Předkladatel navrhl usnesení v tomto znění: 
„Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 2 Zřizovací listiny Mateřské školy Předboj, viz 
příloha.“. 

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

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0. 

Zastupitelstvo obce vyslovilo s návrhem usnesení souhlas. 

Příloha: Důvodová zpráva, dodatek č. 2 zřizovací listiny MŠ Předboj. 

K bodu 3) Smlouva o spolupráci, zajišt ění povinné školní docházky 

Slovo dostal předsedající, který vysvětlil, proč je obec v podstatě donucena návrh, byť 
upravený po řadě jednání, přijmout. 

Obec je ze zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) povinna zajistit pro děti svých obyvatel 
možnost povinné školní docházky. Menší obce jako Předboj, které nemají vlastní školní 
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zařízení, využívají tzv. spádových obcí, v našem případě Líbeznice. Se zdejší školou, resp. 
s jejím zřizovatelem, máme uzavřenu „smlouvu o spádovosti“. Vzhledem k nárůstu počtu 
obyvatel ve všech vesnicích, pro něž jsou Líbeznice spádovou obcí (Měšice, Bašť, Nová 
Ves, Předboj), je nezbytné zvýšení kapacity prvního stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice. Na stavbu 
byla získána dotace 70 % z uznatelných nákladů (včetně DPH). Cena za nejvhodnější 
nabídku vzešlá z veřejné soutěže je 43.316.264,- Kč vč. DPH. Na spolufinancování projektu 
zbývá max. 14 500 000,- Kč. Tato částka byla po několika jednáních mezi zúčastněnými 
obcemi rozdělena v poměru počtu žáků, kteří nastoupí do 1. třídy. 

Pro informaci uvádíme podíl všech obcí: Bašť  - 4 mil. Kč, Měšice - 4 mil. Kč, Nová Ves - 
0,75 mil Kč, Líbeznice - 4 mil. Kč a Předboj  - 1,75 mil. Kč. 

Obec Předboj bude mít uzavřením smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2030 zajištěnu 
povinnou školní docházku na dalších 16 let. Podíl z investované částky na jeden rok činí 
109.375,- Kč. Mimo tuto částku se bude obec podílet na běžné provozní údržbě. Výše 
prostředků určená k tomuto účelu bude schvalována kvalifikovanou většinou členů Kolegia 
ZŠ A ZUŠ Líbeznice, které bude tvořeno zástupci jednotlivých obcí a školy.  

Smlouva může být vypovězena z důvodů neplnění povinností (nezaplacení příspěvku) nebo 
pokud meziroční počet nárůstu obyvatel přesáhne 15 % (k současnému počtu obyvatel je to 
115 osob za rok). 

Jiná reálná alternativa zajištění školní docházky mimo školy v Neratovicích není. Začátkem 
roku jsme měli nabídku k přijetí dětí do ZŠ Neratovice, kterou dle našich informací využil 
jeden žák. Není ale zřejmé, za jakých podmínek a na jak dlouhou dobu by tato školní 
docházka byla umožněna. 

Ekonomický dopad je pro obec negativní, v letošním roce 437.500,- Kč, v roce 2015 
1.312.500,- Kč.  

Předkladatel navrhl usnesení v tomto znění: 
„S ohledem na nezbytnost zajištění povinné školní docházky Zastupitelstvo obce Předboj 
schvaluje návrh „Smlouvy o spolupráci obcí“, viz příloha, a pověřuje starostu Ing. Karla 
Kodiše podpisem této smlouvy.“. 

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

Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. 

Zastupitelstvo obce vyslovilo s návrhem usnesení souhlas. 

Poté se ještě krátce ujal slova Mgr. Soběslavský, který navrhl rovnou jmenovat zástupce 
obce Předboj, kteří se budou účastnit jednání Kolegia ZŠ a ZUŠ Líbeznice, jak je stanoveno 
ve smlouvě. Důvodem je, aby se Kolegium ZŠ a ZUŠ Líbeznice mohlo sejít i po 
nadcházejících volbách. Z důvodu povinné účasti pak rovněž navrhl, aby byl pro jistotu 
ustanoven ještě druhý náhradník. Za člena poté navrhl starostu a jako jeho zástupce 1. 
místostarostu a předsedu školského výboru ZO Předboj, bude-li funkce obsazena (výbor 
zřízen) i po volbách. 

Předkladatel navrhl usnesení v tomto znění: 
„Zastupitelstvo obce pověřuje jednáním v Kolegiu ZŠ a ZUŠ Líbeznice starostu, nebo 1. 
místostarostu, nebo předsedu školského výboru Zastupitelstva obce Předboj.“. 

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

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0. 

Zastupitelstvo obce vyslovilo s návrhem usnesení souhlas. 
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Příloha: Důvodová zpráva, Smlouva o spolupráci obcí. 

K bodu 4) Informace o činnosti OÚ, diskuse: 

a) Pan J se zeptal na záporný rozdíl v rozpočtových položkách rozpočtového opatření č. 
4 týkajících se sekání parcel soukromých vlastníků, což jako placenou službu nabízí 
obec. 

Odp.: Náklady a výnosy za celý rok by měly být cca shodné, obec do ceny sekání 
započítává veškeré náklady vč. osobních. 

b) Pan J reklamoval umístění dopravní značky zákaz vjezdu v ulici Pod Hřištěm směrem 
k lokalitě Na Bezdězi, které nepovažuje za optimální, mj. je značka na jeho pozemku 
a navíc hrozí otáčení vozidel přes pole, pokud ke značce dojedou.  

Odp.: Umístění bude prověřeno, ale mělo by být v souladu se stanoviskem Policie 
ČR, lze případně osadit další značení, aby již od křižovatky ulic Pod Hřištěm a U 
Prutníku bylo patrné, že silnice končí. 

 

Předsedající poté 26. zasedání Zastupitelstva obce Předboj ukončil v cca 18.55 hodin.




