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                            Obec Předboj 
                     Hlavní 18, Předboj, 250 72 Kojetice u Prahy 

Tel.: 315 682 901                  www.predboj.cz                  e-podatelna@predboj.cz             IČ: 00240630 

 

Č.j.:    1696/22/PRED 

Zápis č.1/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj 
dne 22. 11. 2022 

 

Zahájení 
Den a místo zasedání: 22. 11. 2022, zasedací místnost OÚ 

Hodina zahájení:            19:00 hod      

Hodina ukončení:            20:50 hod 

 

Jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, přítomna je nadpoloviční většina členů. 
Počet přítomných členů zastupitelstva obce: 7 členů zastupitelstva (Dagmar Horevajová, Ondřej 
Pecha, Radek Soběslavský, Marián Kmeč, Josef Kocourek, Kateřina Beránková, David Potůček) 

Zjištění usnášeníschopnosti zastupitelstva: zastupitelstvo je usnášení schopné, je přítomno 7 členů. 
Minulý zápis ze dne 20. 10. 2022 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Předboj byl ověřen, 
podepsán, vyvěšen na ÚD a založen do evidence. 

Starostka obce na úvod vítá všechny přítomné zastupitele a občany. 
 

Návrhy ke schválení: 

Bod č. 1 

Určení zapisovatele 

Starostka obce Předboj navrhuje místostarostu obce pana Bc. Ondřeje Pechu jako zapisovatele. 

Starostka obce se ptá, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu připomínky a následně čte návrh 
usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování. 
 

Připomínky k tomuto bodu: žádné připomínky nebyly. 

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0 

    
 

http://www.predboj.cz/
mailto:podatelna@predboj.cz
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Usnesení č. 01-22/11/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj 
u r č u j e jako zapisovatele pana Bc. Ondřeje Pechu 

SCHVÁLENO 

 

Bod č. 2 

Volba ověřovatelů zápisu 

Starostka obce Předboj navrhuje ověřovatele zápisu pana doc. Ing. Josefa Kocourka a paní Ing. 

Kateřinu Beránkovou. Starostka obce se ptá, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu 

připomínky a následně čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování. 
 

Připomínky k tomuto bodu: žádné připomínky nebyly. 

HLASOVÁNÍ: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 2 NEPŘÍTOMNI: 0 

   
Ing. Josef Kocourek 

Ing. Kateřina Beránková 

 

 

Usnesení č. 02-22/11/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj 

v o l í  jako ověřovatele zápisu pana doc. Ing. Josefa Kocourka a paní Ing. Kateřinu Beránkovou 

SCHVÁLENO 

 

 

Bod č. 3 

Schválení programu  

Starostka obce seznamuje přítomné zastupitele a občany s programem veřejného zasedání, který 
byl řádně vyvěšen na ÚD a následně čte všem přítomným program veřejného zasedání, tak jak byl 

vyvěšen na ÚD. 

1. Určení zapisovatele 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Schválení zrušení veřejné zakázky „Demolice stávajícího a výstavba nového objektu pro 
technické zázemí obce Předboj“ 

5. Vzetí na vědomí zastupitelstva uzavření Smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou a.s. a 
Svazkem obcí Pod Beckovem na projektovou dokumentaci projektu „Výstavba nové 
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svazkové základní školy Pod Beckovem“ 

6. Projednání a schválení smlouvy o ručení mezi obcí Předboj a Komerční bankou a.s., 
k zajištění úvěru KB a.s. pro Svazek obcí Pod Beckovem ve výši 16.000.000 Kč. 

7. Projednání a schválení mimořádného finančního vkladu obce Předboj na pokrytí běžných a 
kapitálových výdajů včetně dluhové služby Svazku obcí Pod Beckovem v roce 2023 

z rozpočtu obce Předboj na rok 2023 

8. Schválení určeného člena zastupitelstva obce ke spolupráci s pořizovatelem při 
projednávání a pořizování územně plánovací dokumentace obce Předboj na volební období 
2022-2026 

9. Schválení pořízení lodního kontejneru pro údržbu obce Předboj 

10. Schválení realizace přístřešku autobusové zastávky před budovou Obecního úřadu na 
pozemku parc. č. 414/2 a parc. č. 415/2 v obci Předboj, k. ú. Předboj 

11. Schválení záměru pořízení softwaru pro veřejnou správu KEO4 od společnosti ALIS spol. s 
r.o. 

12. Schválení ceny stočného na rok 2023 

13. Schválení rozpočtového opatření č. 5 

14. Různé 

15. Diskuze 

 

Starostka se následně přítomných zastupitelů ptá, zda má někdo k navrženému programu 
připomínky. 

Člen zastupitelstva obce pan Radek Soběslavský předložil návrh na zařazení dalšího bodu 

zastupitelstva: 

Obsah materiálu (přidaného bodu): 

Deklarace záměru zastupitelstva nerozšiřovat v aktuálním volebním období zastavitelné části obce. 

Starostka obce se ptá, zda má někdo z přítomných zastupitelů nebo občanů dotaz k tomuto bodu a 

vyzývá zastupitele k hlasování. 

HLASOVÁNÍ: PRO: 3 PROTI: 4 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0 

  
Mgr. Dagmar Horevajová 

Bc. Ondřej Pecha 

Ing. Mariám Kmeč 

Ing. Josef Kocourek 

 
 

Tento návrh nebyl schválen. 

Další připomínky k bodu Schválení programu: další připomínky nebyly. 

Starostka obce vyzývá zastupitele k hlasování k navrženému programu, tak jak ho všem 
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přítomným přečetla: 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 3 NEPŘÍTOMNI: 0 

   
Mgr. Radek Soběslavský 

Ing. Kateřina Beránková 

Ing. David Potůček 

 

 

 

Usnesení č. 03-22/11/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj 

s ch v a l u j e program veřejného zasedání. 

                                                   SCHVÁLENO                                                                                  

 

Bod č. 4 

Návrh: Schválení zrušení veřejné zakázky „Demolice stávajícího a výstavba nového objektu pro 
technické zázemí obce Předboj“ 

Starostka obce zastupitelům a přítomným občanům sděluje, že minulé zastupitelstvo obce schválilo 
a rozhodlo o rekonstrukci staré budovy hasičárny v obci, situované na pozemku parc. č. st. 69 a 
parc. č. 414/1. Následně proběhlo výběrové řízení na zhotovitele v rámci veřejné zakázky na 
stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem „Demolice stávajícího a 
výstavba nového objektu pro technické zázemí obce Předboj“. Po vyhodnocení všech nabídek, byl 
vybrán vítězný dodavatel a zhotovitel společnosti BARACOM a.s. za nabídkovou cenu 8.665.000,31 

Kč bez DPH a bývalá paní starostka dne 10. 10. 2022 toto rozhodnutí podepsala. 
Starostka dále přítomným sděluje, že dala celý projekt k posouzení výboru pro výstavbu a dopravu 
a výbor doporučil zrušit zadávací řízení a rekonstrukci hasičárny neprovádět. Důvody jsou převážně 
ekonomické, a to především z titulu nejasného financování dalších investičních akcí naléhavějšího 
charakteru, zejména klíčové stavby ČOV a financování výstavby svazkové školy Pod Beckovem. 
Z tohoto důvodu obec Předboj, jako zadavatel rozhodl, že využije svého zákonného práva na 
zrušení zadávacího řízení v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, jelikož se vyskytly důvody 
hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení 
pokračoval. Starostka obce se ptá, zda má někdo z přítomných zastupitelů nebo občanů dotaz 
k tomuto bodu a následně čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování.  
 

HLASOVÁNÍ: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 3 NEPŘÍTOMNI: 0 

  
 Mgr. Radek Soběslavský 

Ing. Kateřina Beránková 

Ing. David Potůček 

 

 

Usnesení č. 04-22/11/2022/ZO 
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Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e 

v souladu s ust. § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zrušení 
veřejné zakázky na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem: 
„Demolice stávajícího a výstavba nového objektu pro technické zázemí obce Předboj“, jelikož se 
vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím 
řízení pokračoval. 

SCHVÁLENO                       

  

Bod č. 5 

Návrh: Vzetí na vědomí zastupitelstva uzavření Smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou a.s. a 
Svazkem obcí Pod Beckovem na projektovou dokumentaci projektu „Výstavba nové svazkové 
základní školy Pod Beckovem“ 

Starostka obce sděluje přítomným zastupitelům a občanům, že obec Předboj je členem Svazku obcí 
Pod Beckovem za účelem výstavby svazkové základní školy v obci Bašť a Měšice. Starostka obce a 
místostarosta obce se účastnili 32. jednání Sněmu delegátu dne 11. 11. 2022, kde si delegáti 
odhlasovali usnesení přijatá per rollam a další usnesení jako je zpětvzetí podané žádosti o dotaci na 
MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR), schválení podání žádosti o dotaci na 
MŠMT do nové výzvy po schválení aktualizace č. 1 programu č. 133 340 vládou, schválení smlouvy 
o úvěru s KB a přijetí úvěru atd. Starostka obce dále přítomným sděluje, že na základě tohoto 
jednání Sněmu delegátů ze dne 11. 11. 2022 vyplynula povinnost svazkových obcí předložit a 

schválit určité body do programu zastupitelstev obcí na program veřejného zasedání. Jedním 
z bodů je vzetí na vědomí uzavření Smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou a.s. a Svazkem obcí Pod 
Beckovem na projektovou dokumentaci projektu „Výstavba nové svazkové základní školy Pod 

Beckovem. Starostka dále sděluje, že smlouvu zaslala zastupitelům k prostudování a ptá se, zda 
někdo z přítomných má ke smlouvě připomínky a zdůrazňuje, že zastupitelstvo bere uzavření 
smlouvy pouze za vědomí. 
 

Připomínky k tomuto bodu: žádné připomínky  

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0 

  
 

 
 

 

Usnesení č. 05-22/11/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  
uzavření Smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou a.s. a Svazkem obcí Pod Beckovem na 

projektovou dokumentaci projektu „Výstavba nové svazkové základní školy Pod Beckovem. 
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VZATO NA VĚDOMÍ                                                                            

 

Bod č. 6 

Návrh: Projednání a schválení smlouvy o ručení mezi obcí Předboj a Komerční bankou a.s., 
k zajištění úvěru KB a.s. pro Svazek obcí Pod Beckovem ve výši 16.000.000 Kč. 
Starostka obce přítomným sděluje, že dalším bodem, který vyplynul z jednání Sněmu delegátů 
Svazku obcí pod Beckovem je schválení smlouvy o ručení mezi obcí Předboj a Komerční bankou 
a.s., k zajištění úvěru KB a.s. pro Svazek obcí Pod Beckovem ve výši 16.000.000 Kč. Dále vysvětluje, 
že Smlouva o ručení se váže na Smlouvu o úvěru, kterou v předchozím bodě zastupitelstvo obce 
vzalo na vědomí. Starostka zaslala rovněž návrh této smlouvy finančnímu výboru k prostudování a 
k připomínkám. Starostka obce dále sděluje, že finanční výbor neměl ani k jedné smlouvě 
připomínky a sděluje, že tuto smlouvu rovněž obdrželi všichni zastupitelé. Následně se starostka 

obce ptá, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu připomínky a čte návrh usnesení a vyzývá 
zastupitele k hlasování.         

 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0 

  
 

 
 

 

Usnesení č. 06-22/11/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání   

s ch v a l u j e  

smlouvu o ručení mezi obcí Předboj a Komerční bankou a.s., k zajištění úvěru KB a.s. pro Svazek 

obcí Pod Beckovem ve výši 16.000.000 Kč a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

                                                              SCHVÁLENO 

 

Bod č. 7 

Návrh: Projednání a schválení mimořádného finančního vkladu obce Předboj na pokrytí běžných 

a kapitálových výdajů včetně dluhové služby Svazku obcí Pod Beckovem v roce 2023 z rozpočtu 
obce Předboj na rok 2023 

Starostka obce k tomuto bodu sděluje, že tím, že obec Předboj je členem Svazku obcí pod 
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Beckovem, tak z tohoto členství vyplývají finanční závazky a pravidelné roční příspěvky do rozpočtu 
a na činnost tohoto svazku. Na rok 2023 jsou příspěvky obcí mnohonásobně vyšší. Starostka 
následně všem přítomným ukazuje na obrazovce TV vypracovanou tabulku a vysvětluje složení 
jednotlivých částek. Celkový příspěvek (vklad) obce Předboj na rok 2023 činí 647.454 Kč a s touto 

částkou je nutno počítat v rozpočtu na rok 2023. Starostka k celkové částce vysvětluje, že se skládá 
z příspěvku na obyvatele obce Předboj a z mimořádného příspěvku (sloupeček 5 tabulky), a že 
právě tuto částku musí schválit zastupitelstvo obce. Místostarosta stručně vysvětlil vznik a vývoj 
financování výstavby základních škol Svazku obcí Pod Beckovem. Starostka obce se ptá, zda má 
někdo z přítomných dotaz k tomuto bodu a následně vyzývá přítomné zastupitele k hlasování.  
 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0 

  
 

 
 

 

Usnesení č. 07-22/11/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e  

 mimořádný finančního vklad obce Předboj ve výši 622.933,88 Kč na pokrytí běžných a kapitálových 
výdajů včetně dluhové služby Svazku obcí Pod Beckovem v roce 2023 z rozpočtu obce na rok 2023. 

SCHVÁLENO 

 

Bod č. 8 

Návrh: Schválení určeného člena zastupitelstva obce ke spolupráci s pořizovatelem při 

projednávání a pořizování územně plánovací dokumentace obce Předboj na volební období 
2022-2026 

Starostka obce k tomuto bodu sděluje, že obec obdržela 10. 11. 2022 výzvu od MěÚ Brandýs nad 

Labem – Stará Boleslav, odboru územního plánování od Ing. Moniky Perglerové, která zastupuje 
obec Předboj jako pořizovatele územního plánu Předboj a Změny č. 3 ÚP Předboj, že je nezbytné, 
aby zastupitelstvo určilo člena zastupitelstva obce ke spolupráci s pořizovatelem při projednávání a 

pořizování územně plánovací dokumentace obce Předboj na volební období 2022-2026. Starostka 

navrhuje určit pana Ing. Mariána Kmeče, a ptá se zastupitelů, zda mají jiný návrh. Následně se ptá 
pana Ing. Mariáně Kmeče, zda s touto volbou souhlasí. Zastupitel pan Ing. Marián Kmeč, odpovídá, 
že souhlasí. Starostka obce následně čte přítomným návrh usnesení a vyzývá přítomné zastupitele 
k hlasování.  

 

Připomínky k tomuto bodu: žádné nebyly 

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0 
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Usnesení č. 08-22/11/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e   a   u r č u j e  
člena zastupitelstva obce Předboj pana Ing. Mariána Kmeče ke spolupráci s pořizovatelem při 

projednávání a pořizování územně plánovací dokumentace obce Předboj na volební období 2022-

2026 

SCHVÁLENO 

 

Bod č. 9 

Návrh: Schválení pořízení lodního kontejneru pro údržbu obce Předboj 
Starostka obce k tomuto bodu zastupitelům a přítomným občanům sděluje, že tento bod souvisí 
s bodem č. 4 a usnesením zastupitelstva obce Předboj o zrušení rekonstrukce budovy hasičárny – 

„Demolice stávajícího a výstavba nového objektu pro technické zázemí obce Předboj“. Starostka 

dále vysvětluje, že pracovníci údržby již nyní nemají dostatek místa na ukládání strojů, zařízení a 
materiálu, a dokonce některé zařízení musí být dočasně uskladněno doma u pana zastupitele 
Radka Soběslavského. Nové zastupitelstvo má v plánu do budoucna realizaci prostoru pro údržbu, 
ale je nezbytné řešit současnou situaci. Po dohodě s pracovníky údržby navrhujeme pořídit lodní 
kontejner, který je uzamykatelný a dostatečně velký pro stroje a zařízení údržby. Pracovnici údržby 
již vytypovali místo, kde by mohl být kontejner umístěn a tím místem je prostor u čistírny 
odpadních vod. Následně starostka ukazuje přítomným obrázek lodního kontejneru na obrazovce 
TV a vysvětluje podrobnosti a kupní cenu. Dále sděluje, že byl proveden cenový průzkum těchto 
lodních kontejnerů, a že sice jsou některé kontejnery levnější, ale na doporučení pana Ing. Mariána 
Kmeče doporučuje tento kontejner od společnosti Lodní Kontejnery.cz., protože reference této 
společnosti jsou velice dobré a sám pan zastupitel Ing. Kmeč má velmi dobré zkušenosti s tímto 
produktem, který má i velice dobré bezpečností zamykání. Proběhla diskuze členů zastupitelstva 

k tomuto záměru. Starostka se následně ptá zastupitelů, zda mají další připomínky a následně čte 
návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování.   

 

Připomínky k tomuto bodu: Mimo diskuzi členů zastupitelstva žádné další připomínky nebyly. 

HLASOVÁNÍ: PRO: 4 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 3 NEPŘÍTOMNI: 0 

 
  Mgr.Radek Soběslavský 

Ing. Kateřina Beránková 

Ing. David Potůček 

 

 

Usnesení č. 09-22/11/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e 
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pořízení lodního kontejneru pro údržbu obce Předboj za celkovou cenu 117. 050 bez DPH včetně 
dopravy a manipulace, podložky a zámku a pověřuje starostku obce k podpisu objednávky. 

SCHVÁLENO 

 

 

 

Bod č. 10 

Návrh: Schválení realizace přístřešku autobusové zastávky před budovou Obecního úřadu na 
pozemku parc. č. 414/2 a parc. č. 415/2 v obci Předboj, k.ú. Předboj 
Starostka k tomuto bodu sděluje, že na žádost občanů obec zrealizuje přístřešek autobusové 
zastávky před budovou Obecního úřadu. Návrh a řešení dostal za úkol zastupitel pan Ing. Marián 
Kmeč a starostka obce následně vyzývá zastupitele pana inženýra Kmeče k představení projektu. 
Pan zastupitel Kmeč ukazuje a vysvětluje přítomným na obrazovce TV návrh projektu a samotnou 
autobusovou zastávku NELA navrženou od společnosti DETA spol s.r.o. Zastupitel pan Ing. Marián 
Kmeč rovněž sděluje občanům, že oslovil i konkurenční společnosti s vypracováním cenové 
nabídky, ale bohužel jedna nabídka autobusové zastávky byla dražší a další firma odpověděla, že 
autobusové zastávky, které mají v jejich nabídce neumějí upravit dle požadavku obce Předboj. 
Zastupitel pan Ing. Marián Kmeč dále přítomným sděluje, že autobusová zastávka bude mobilní, 
protože bude umístěna na panelu, který se bude speciálně vyrábět pro tento účel. Starostka obce 

následně doplňuje, že přibližná cena za realizaci autobusového přístřešku je odhadnuta na 180.000 
Kč. Proběhla diskuze členů zastupitelstva k tomuto záměru. Starostka obce se ptá, zda má někdo 
z přítomných k tomuto bodu další připomínky a následně čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele 
k hlasování.   

 

Připomínky k tomuto bodu: Mimo diskuzi členů zastupitelstva žádné další připomínky nebyly. 

 

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0 

  
 

 
 

 

Usnesení č. 10-22/11/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e  

realizaci přístřešku autobusové zastávky před budovou Obecního úřadu na pozemku parc. č. 414/2 a 
parc. č. 415/2 v obci Předboj, k.ú. Předboj za odhadní cenu 180.000 Kč a pověřuje starostku obce 

k přípravě smluvní dokumentace 

SCHVÁLENO 
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Bod č. 11 

Návrh: Schválení záměru pořízení softwaru pro veřejnou správu KEO4 od společnosti ALIS spol. s 
r.o. 

Starostka obce přítomným zastupitelům a občanům sděluje, že hlavním důvodem pořízení nového 
softwaru pro veřejnou zprávu je nástup nové účetní pro obec Předboj. Starostka obce sděluje, že 
současná účetní paní Iva Podracká dala výpověď hned po volbách a její pracovní poměr končí k 30. 

listopadu 2022. Nová účetní paní je velmi zkušená účetní pro obce a 
zpracovává účetnictví pro okolní obce (Nová Ves, Zlonín, Čakovičky, Kojetice a další obce na 
Mělnicku). Starostka zdůrazňuje, že účetnictví obcí je naprosto odlišné od účetnictví soukromého 
sektoru (firmy, s.r.o., akciovky apd.) a v podstatě úřad bez zkušené účetní nemůže existovat. 
Starostka dále vysvětluje, že obec Předboj má v současné době software MUNIS od společnosti 
Triada, který zahrnuje rovněž účetní moduly (pokladna, majetek, inventury, fakturace, rozpočty 
atd.), ale pro novou účetní, která tento software zná, není dostatečný, protože neumí určité účetní 
postupy. Starostka následně seznamuje přítomné s důvody pořízení nového softwaru a čte hlavní 
důvody, které uvedla nová paní účetní v důvodové zprávě, zároveň zdůrazňuje, že software KEO 
bude jednoduší a příznivější i pro úřednici a usnadní jim hlavně práci ve spisové službě, která bude 
jednodušší a efektivnější.  Obec Předboj z tohoto důvodu software MUNIS vypoví a naštěstí 
výpověď končí k 1. 01. 2023, takže obec nebude platit žádné náklady v souvislosti s touto 

výpovědí. Starostka dále sděluje, že v balíčku je i modul tzv. Rozklikávací rozpočet – to znamená, že 
občané mohou sdílet rozpočet obce, vidět položky, jaké faktury byly z rozpočtu obce hrazeny – 

právě tu transparentnost, kterou občanům nové zastupitelstvo slibuje. Starostka obce dále sděluje, 
že balíček obsahuje i modul úřední deska – důvodem, že současná úřední deska na webových 
stránkách obce neumožňuje některé úkony, které vyžaduje zákon. Starostka obce dále sděluje, že 
společnosti ALIS poskytla 30% slevu, což není úplně standardní. Starostka obce se ptá, zda má 
někdo z přítomných k tomuto bodu připomínky. Proběhla diskuze členů zastupitelstva k tomuto 

bodu. 

Místostarosta navrhl změnu usnesení ve smyslu vypuštění slova záměr. 

Starostka obce následně čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování.   
Připomínky k tomuto bodu: Mimo diskuzi členů zastupitelstva žádné další připomínky nebyly. 

HLASOVÁNÍ: PRO: 4 PROTI: 2 ZDRŽELI SE: 1 NEPŘÍTOMNI: 0 

  
Ing. David Potůček 

Mgr. Radek Soběslavský 
Ing. Kateřina Beránková 

 

 

Usnesení č. 11-22/11/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 
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s ch v a l u j e 

nákup a pořízení softwaru pro veřejnou správu KEO4 od společnosti ALIS spol. s r.o. za nabídkovou 
cenu 142. 562 Kč bez DPH. 

SCHVÁLENO 

 

Bod č. 12 

Návrh: Schválení ceny stočného na rok 2023 

 

Starostka obce všem přítomným zastupitelům a občanům sděluje, že občany sice moc nepotěší, ale 
že je nezbytné, aby se navýšilo stočné od 1. ledna 2023 na částku 47 Kč za mᶾ včetně DPH (nyní je 
45 Kč za mᶾ). Výpočet provedla paní účetní společně s panem který na základě 
smlouvy provádí funkci odpovědné osoby obce Předboj v souvislosti s provozem ČOV. Starostka 

dále sděluje, že stočné se stanovuje na základě kvalifikovaného odhadu nákladů na provoz 
odvádění a čištění odpadních vod v roce 2022 a kalkulace zahrnuje rovněž materiál, energii atd. 
Starostka následně čte všem přítomným důvodovou zprávu, kterou zpracovala paní účetní. 
Starostka obce rovněž zdůrazňuje, že je nezbytné, aby zastupitelstvo schválilo částku za stočné bez 

DPH, a upozorňuje přítomné občany, že situace s vodou je „katastrofická“ a obec Předboj má oproti 
okolním obcím velice nízkou cenu za stočné a bude nezbytné ji rok od roku postupně navyšovat. 
Následně se starostka obce ptá, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu připomínky, čte návrh 
usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování. 
 

Připomínky k tomuto bodu: žádné připomínky nebyly.  

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0 

    
 

 

Usnesení č. 12-22/11/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e  

stočné pro rok 2023 ve výši 42,73 Kč + DPH v zákonné výši za mᶾ odkanalizované vody. 

SCHVÁLENO 

 

 

Bod č. 13 
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Návrh: Schválení rozpočtového opatření č. 5 

 

Starostka obce všem přítomným zastupitelům a občanům sděluje, že paní účetní připravila 
rozpočtové opatření č. 5, které je nutno schválit. Starostka obce vysvětluje přítomným zastupitelům 
a občanům, že toto rozpočtové opatření zahrnuje navýšení položek o daň z příjmů OSVČ, odchodné 
přechozí starostky a místostarosty, přijatý neinvestiční dar na akci „Lampionový průvod – 

Svatomartinské slavnosti“ a navýšení dotace na Volby 2022 o zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu 
Parlamentu ČR – oproti tomu je navýšená výdajová položka ve stejné výši. Starostka čte všem 
přítomným důvodovou zprávu zpracovanou paní účetní, kde je ještě uvedeno, že výdajové položky 
se navyšují o odvoz nebezpečného a tříděného odpadu. Starostka rovněž sdělila, že finanční výbor 
se seznámil s návrhem tohoto rozpočtového opatření a doporučil ho ke schválení. Následně se 
starostka obce ptá, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu připomínky, čte návrh usnesení a 
vyzývá zastupitele k hlasování. 
 

Připomínky k tomuto bodu: žádné připomínky nebyly.  

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0 

    
 

 

Usnesení č. 13-22/11/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 5, viz příloha. 

SCHVÁLENO 
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Bod č. 14 - Různé:  
 

Starostka obce informuje přítomné zastupitele a občany o následujících věcech a novinkách: 
 

- Setkání s jubilanty se uskuteční dne 2. 12. 2022, pozvánky jsou již rozneseny 

- Informace o další havárii kanalizace a o jejím úspěšném odstranění  
- Informace o opatření týkající se bezpečnosti dětí vystupujících z autobusu na autobusové 

zastávce před obecním úřadem (doc. Ing. Josef Kocourek) 

- Informace o opravě díry na křižovatce Hlavní a silnice 1/9 a schůzce se zástupcem KUSK (Ing. 
Marián Kmeč) 

- Informace o odečítání stočného na základě zaslaných dat z přidružených vodoměrů 

- Informace o kulturní akci „Předbojský vánoční jarmark“ (Martina Bendová) 
- Informace o dalším veřejném zasedání v měsíci prosinci – předpoklad kolem 19. 12. 2022) 

- Informace pana Soběslavského o uražené balisetě na křižovatce Kojetická a „Mělnická“ 

 

K několika bodům proběhla diskuze členů zastupitelstva a přítomných občanů. Tato diskuze se týkala 
hlavně problematiky dopravy v obci, bezpečnosti na přechodech, dopravního značení, parkování 
autobusů na návsi či záměru na zbudování nového obratiště autobusů v jiné lokalitě. 
 

 

Bod č. 15 – Diskuze: 

 

V diskuzi, do které se zapojili přítomní občané, a členové zastupitelstva, byla opět diskutována 
problematika autobusových zastávek a obratiště, otázky omezení nákladní dopravy, otázky čistírny 
odpadních vod a projektu navýšení její kapacity, otázky týkající se tlakové kanalizace obce. Dále bylo 
zmíněno výročí 770 let od první zmínky o obci Předboj, které bude v roce 2023 a proběhla diskuze o 
formě a finančních prostředcích na oslavu tohoto výročí. 
 

Starostka obce se následně ptá, zda má někdo z přítomných další dotazy a ukončuje veřejné zasedání. 
 

Starostka obce ukončuje veřejné zasedání ve 20:50 hodin. 

 

Zapsal: Bc. Ondřej Pecha  

Ověřil: doc. Ing. Josef Kocourek  

Ověřil: Ing. Kateřina Beránková  

Schválila: Mgr. Dagmar Horevajová  

 

V Předboji dne 25. 11. 2022 

 


