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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.:    …../22/PRED 

Zápis č.3/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj 
dne 19. 12. 2022 

 
Zahájení 
Den a místo zasedání: 19. 12. 2022, zasedací místnost OÚ 

Hodina zahájení:            19:04 hod      

Hodina ukončení:            20:37 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 usnášeníschopné, je přítomno 7 členů. 

Minulý zápis ze dne 22. 11. 2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj byl ověřen, 
podepsán, vyvěšen na ÚD a založen do evidence. 

Starostka obce na úvod vítá všechny přítomné zastupitele. 

 

Návrhy ke schválení: 

Bod č. 1 

Určení zapisovatele 

Starostka obce Předboj navrhuje paní Lucii Fiury jako zapisovatelku. Starostka obce se ptá, zda má 
někdo z přítomných k tomuto bodu připomínky a následně čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele 
k hlasování. 
 

HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0 
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Usnesení č. 01-19/12/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj 

u r č u j e jako zapisovatelku paní Lucii Fiury. 

SCHVÁLENO 

 

Bod č. 2 

Volba ověřovatelů zápisu 

Starostka obce Předboj navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Ing. Mariána Kmeče a pana Ing. 
Davida Potůčka. Starostka obce se ptá, zda má někdo z přítomných k tomuto bodu připomínky 
a následně čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování. 
 

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

     

 

Usnesení č. 02-19/12/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj 

v o l í  jako ověřovatele zápisu pana Ing. Mariána Kmeče a pana Ing. Davida Potůčka. 

SCHVÁLENO 

 
 
Bod č. 3 

Schválení programu – vypuštění bodu č. 8 

Starostka obce seznamuje přítomné zastupitele s programem veřejného zasedání, který byl řádně 
vyvěšen na ÚD. Navrhuje vypuštění bodu č. 8 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2022 o regulaci 
hlučných činností, a to z důvodu připomínek MVČR. Starostka všem přítomným sděluje, že měla 
hodinový rozhovor s odborem kontroly a problém je s tím, že MVČR vyjádřilo nesouhlas 
s omezením hlučnosti u stavebních činností, tak jak si zastupitelstvo navrhlo. Starostka obce se 
následně dohodla s pověřenou pracovnicí, která má obec Předboj na starosti, že tuto OZV zatím 
zastupitelstvo schvalovat nebude, protože MVČR musí projednat s vyšším vedením výjimku týkající 
se omezení hlučných činností. Starostka přítomným zastupitelům sděluje, že by přesunula tento 
bod na další zastupitelstvo. Starostka následně vyzývá zastupitele k hlasování o vypuštění bodu č. 8 
– Schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2022 o regulaci hlučných činností. 
 

Připomínky k tomuto bodu: Ing. Potůček navrhuje k vypuštěnému bodu pracovní schůzku 
zastupitelů po Novém roce. Problematika je složitější, než se na první pohled zdá.  
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HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0 NEPŘÍTOMNI: 0 

     

 

Usnesení č. 03-19/12/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj 

s ch v a l u j e  

vypuštění bodu č. 8 Schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2022 o regulaci hlučných 
činnosti z programu veřejného zasedání 

SCHVÁLENO 
Schválení programu – doplnění nového bodu do programu jednání 

Starostka dále přítomným zastupitelům sděluje, že navrhuje doplnění a zařazení mimořádného 
bodu do programu veřejného zasedání. Vysvětluje všem přítomným, že dnes obdržela žádost 
společnosti Mi Querido s.r.o. o souhlas a schválení výjimky ze stavební uzávěry pro dělení pozemku 
parc. č. 273/268. Žadatel v žádosti uvedl, že důvodem je svažitost pozemku v místě výstavby 
budoucího RD č. 12 na pozemku parc. č. 273/284 a jeho umístění v těsné blízkosti stávající hranice 
pozemku. Žadatel a investor by tam museli postavit velice složitou opěrnou zeď. Žadatel zároveň 
zaslal obci i geometrický plán s navrženým dělením pozemku – nově oddělený pozemek bude mít 
výměru 180 m2 a bude tak rozšířena stávající zahrada u budoucího rodinného domu. Jako 
kompenzaci žadatel a budoucí investor nabízí obci Předboj realizaci rozhlasu v nové lokalitě, 
zpracování návrhu a studie pro budoucí park na pozemku parc. č. 273/268 a nové oplocení 
pozemku parc. č. 273/293 v obci Předboj, k.ú. Předboj, tj. zahrady MŠ Předboj. Starostka následně 
vyzývá přítomné zastupitele k hlasování o doplnění mimořádného bodu: Schválení povolení 
výjimky ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona na základě žádosti společnosti Mi 
Querido s.r.o. o dělení pozemku parc. č. 273/268 v obci a k.ú. Předboj. 

Připomínky k tomuto bodu: Zastupitelé debatují o schválení bodu, chtějí čas na prostudování 
podkladů a dále požadují stanovisko stavebního výboru. Navrhují nyní tento bod na program 
zasedání nezařazovat.   
 

HLASOVÁNÍ: PRO: 0 PROTI: 6 ZDRŽELI SE: 1 NEPŘÍTOMNI: 0 

   Bc. Pecha  

 

Usnesení č. 04-19/12/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj 

s ch v a l u j e  

doplnění mimořádného bodu do programu veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj týkající 
se schválení povolení výjimky ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona na základě 

žádosti společnosti Mi Querido s.r.o. o dělení pozemku parc. č. 273/268 v obci Předboj, k.ú. 
Předboj. 
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NESCHVÁLENO 

 
Schválení programu  

Následně starostka čte všem přítomným upravený program veřejného zasedání (již bez bodu č. 8) 

1. Určení zapisovatele 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Schválení přistoupení obce Předboj do Sdružení místních samospráv ČR 

5. Schválení Směrnice č. 2/2022 o peněžitém příspěvku na stravování 

6. Schválení Směrnice č. 3/2022 pro poskytování a účtování cestovních náhrad 

7. Schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o nočním klidu 

8. Vydání opravného rozhodnutí dle ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád týkající se 
Územního plánu Předboj 

9. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Předboj a 
společností ČEZ Distribuce, a.s. týkající se stavby č. IV-12-6031414/VB/02 na pozemku parc. 
č. st. 167 

10. Schválení Střednědobého výhledu obce Předboj na rok 2023-2025, Rozpočtu obce Předboj 
na rok 2023, Rozpočtu Mateřské školy Předboj na rok 2023 

11. Různé 

12. Diskuze 

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

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

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

     

 

Usnesení č. 05-19/12/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj 

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

                                                   SCHVÁLENO                                                                                                                             
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Bod č. 4 

Návrh: Schválení přistoupení obce Předboj do Sdružení místních samospráv ČR 

Starostka obce zastupitelům představuje nabídku od Sdružení místních samospráv, vyzdvihuje 
výhody jako je spojení se s mnoha obcemi v řešení komplikovaných a složitých otázek, na které by 
samotná obec byla krátká. SMS např. vyjednalo spravedlivější rozdělení sdílených daní. V rámci 
členství může obec čerpat výhody jako bezplatnou právní poradnu, otázky kolem GDPR, účastnit se 
bezplatných seminářů, dotační poradnu atd. Členství je hrazené a to částkou 3500 Kč za obec a dále 
2,- Kč za každého občana obce za rok 2021 (1.071 občanů). Pro obec Předboj by tak roční členství 
vyšlo celkem na 5. 642 Kč.  Obec by se chtěla stát členem od 1.1.2023. 

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

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

     

 

Usnesení č. 06-19/12/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e 

přistoupení obce Předboj do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. 
e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních 

samospráv České republiky a 
u k l á d á 

starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla 
Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce. 

SCHVÁLENO                       

  

Bod č. 5 

Návrh: Schválení Směrnice č. 2/2022 o peněžitém příspěvku na stravování 

Starostka seznamuje přítomné s povinností tuto směrnici veřejně projednat, jelikož se jedná o 
nakládání s veřejnými financemi. Obec Předboj jako zaměstnavatel nemá stravovací zařízení, a tak 
jako náhradu poskytuje benefit ve formě stravenkového paušálu, a to všem zaměstnancům a 
uvolněným členům zastupitelstva ve výši 99 Kč na jednu odpracovanou směnu. Starostka dále 
přítomným sděluje, že se jedná pouze o navýšení stravenkového paušálu o 24 Kč oproti minulému 
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roku, kdy byl stravenkový paušál 75 Kč na zaměstnance. Jedná se o finanční příjem osvobozený od 
daně a poskytuje se spolu se mzdou za daný měsíc. 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: 

 
Připomínky k tomuto bodu: Ing. Beránková avizuje, že se zdrží hlasování, protože ve školce 
dává nepoměrně menší příspěvek na stravování.  

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 NEPŘÍTOMNI: 0 

   Ing. Beránková  

 

Usnesení č. 07-19/12/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e 

vydání směrnice č. 2/2022 o peněžitém příspěvku na stravování  

SCHVÁLENO     
 

Bod č. 6 

Návrh: Schválení Směrnice č. 3/2022 pro poskytování a účtování cestovních náhrad 

Starostka seznamuje přítomné s navrhovanou směrnicí, která zavádí paušalizaci cestovních náhrad 
s cílem vypořádat pracovní cesty vlastním vozem, jelikož obec Předboj služebním vozem 
nedisponuje. Tyto pracovní cesty jsou si povahou podobné, vedou do stejného místa, např. na 
jednání, nákup atp. Vedle paušálního vypořádání směrnice umožňuje proplacení cestovních náhrad 
výjimečných cest, které do paušálu není možné zařadit.  

Paušální cestovní výdeje jsou stanoveny pro uvolněnou starostku, neuvolněného místostarostu,  
provozního pracovníka údržby a to v tomto rozsahu: 
Pozice/Pracovní zařazení Paušální částka v Kč 

Starostka obce 2.000 Kč 
Místostarosta obce 2.000 Kč 
Provozní pracovník údržby obce 2.000 Kč 

Tato cena zahrnuje jak náklad na ujeté km, tak za amortizaci automobilu. 

Při proplacení cestovních náhrad u pracovních cest: 
- za každý 1 km jízdy základní náhrada 4,70 Kč + náhrada výdajů za spotřebovanou PHM 
- stravné u neuvolněných zaměstnanců 
a) 120 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 

b) 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, 
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c) 284Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 

- náhrady výdajů za ubytování 

Starostka obce se ptá, zda má někdo z přítomných zastupitelů připomínky k tomuto bodu. 

 
Připomínky k tomuto bodu: Mgr. Soběslavský se dotazuje, kolik bylo vyplaceno cestovních 
náhrad za poslední 2 měsíce. Paní starostka odpovídá, že kolem 10 tis Kč. Ptá se z důvodu 
kontroly vynaložených nákladů. Pan místostarosta dodává, že si za 2 uplynulé měsíce nic 
neuplatnil, paní Ing. Beránková upozorňuje, že se zdrží hlasování, protože ve školce náhrady 
neposkytuje. Ing. Potůček se ptá na výhody směrnice, zdá se, že je to jen úleva v oblasti 
účtování. Představoval by si spíše zlepšení kontroly. Doc. Ing. Kocourek za finanční výbor tuto 
změnu podporuje, vysvětluje složitost dokládání cesťáku jako je: povolení cesty, povinné 
ručení a havarijní pojištění, dokládání spotřeby, atd. Směrnici doporučuje schválit a po půl 
roce provést zhodnocení, toto rozhodnutí je možné později přehodnotit. Paní starostka 
dodává, že paní Podracká (do 11/2022 účetní obce) taktéž schválení směrnice ze své pozice 
doporučila. Dříve se proplácelo vše bez kontroly. Pan místostarosta návrh také podporuje, 
samostatný cesťák by z důvodu složitosti sám neuplatňoval. Ing. Kmeč se dotazuje na osoby, 
které budou paušál uplatňovat a dále se ptá na proplacení cestovních náhrad. Paní starostka 
upřesňuje oprávněné osoby a k cestovním náhradám uvádí, že se jedná o cesty mimořádné, 
které nejsou obvyklé, např. služební cesta mimo kraj. Ing. Potůček se také pozastavuje nad 
dalšími cestovními náhradami a navrhuje je vypustit. Mgr. Soběslavský upozorňuje na chybnou 
vyhlášku č.  237/2022, ale novou z hlavy nezná. Ing. Potůček navrhuje přesun bodu na další 
zastupitelstvo.  

Zastupitelé hlasují o protinávrhu Ing. Potůčka o přesunutí bodu č. 6 programu na další 
zasedání zastupitelstva obce Předboj. 

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

     

 

Usnesení č. 08-19/12/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj  

s ch v a l u j e  
přesunutí bodu vydání Směrnice č. 3/2022 pro poskytování a účtování cestovních náhrad na příští 

jednání zastupitelstva obce Předboj 

                                                              SCHVÁLENO 
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Bod č. 7 

Návrh: Schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o nočním klidu 

Starostka obce seznamuje přítomné se zněním vyhlášky, která stanovuje výjimečné případy, kdy je 
doba nočního klidu kratší nebo nemusí být dodržována vůbec. Dle zákona je doba nočního klidu 
stanovena od 22:00 do 06:00 hod. Dle navrhované vyhlášky 

1) Doba nočního klidu nemusí být dodržována: 

 a) v noci z 31. prosince na 1. ledna z důvodu konání oslav příchodu nového roku 

 b) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání tradiční akce Pálení čarodějnic. 

2) Doba nočního klidu se vymezuje od jedné do šesti hodin, a to v následujících případech: 

 a) v noci ze dne konání tradiční akce „Předbojské letní kino“ na den následující konané 
jednu noc z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v měsíci červnu, červenci, srpnu a září. 

            b) výročí obce Předboj na den následující konané jednu noc ze soboty na neděli v měsíci 
srpnu a září. 

Starostka obce se ptá, zda má někdo z přítomných zastupitelů dotaz k tomuto bodu.  

Připomínky k tomuto bodu: Ing. Beránková navrhuje vynechat slovo „tradiční“ před akcí 
„Předbojské letní kino“, jelikož se jedná o novou akci. Dále se ptá na možnost občanů, požádat 
také o výjimku z nočního klidu. Z důvodu nejasnosti, jak může i občan požádat o výjimku, navrhuje 
starostka toto projednat s MV. Ing. Beránková navrhuje i tento bod přesunout na další jednání 
zastupitelstva. 

Zastupitelé hlasují o protinávrhu Ing. Beránkové o přesunutí bodu č. 7 programu na další 
zasedání zastupitelstva obce Předboj. 

HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 NEPŘÍTOMNI: 0 

   Mgr. Horevajová  

 

Usnesení č. 09-19/12/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj 

s ch v a l u j e  

přesunutí bodu vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o nočním klidu na další jednání 
zastupitelstva obce Předboj a 

p o v ě ř u j e 

starostku k projednání nového znění s pověřenou pracovnicí na ministerstvu vnitra. 

 

SCHVÁLENO 
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Bod č. 8 

Návrh: Vydání opravného rozhodnutí dle ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád týkající se 
Územního plánu Předboj 

Obec Předboj obdržela dne 11. 10. 2022 žádost o Vydání opravného rozhodnutí dle ust. § 70 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád týkající se Územního plánu Předboj žadatele D. N., 
zastoupeného AK Vilímková Dudák &Partners. Žadatel poukazoval na nesoulad grafické a textové 
části Změny č. 2 Územního plánu obce Předboj, a to konkrétně v části Plochy 1 (žadatelovy 
pozemky p.č. 196/38 a 196/53 v k.ú. Předboj), kdy v grafické části je vyznačena změna z bydlení na 
zeleň. Tato změna nebyla předmětem projednání při vydávání Změny č. 2 ÚP obce Předboj. 
Zjednání nápravy a odstranění stavu nařizuje Krajský úřad Středočeského kraje ve sdělení z 2. 9. 
2022 doručené taktéž do DS obce Předboj. Na základě sdělení Krajského úřadu Středočeského 
kraje starostka obce oslovila JUDr. Brože – specialistu na územní plánování obcí. Obci Předboj bylo 
doporučeno provést opravné rozhodnutí s vydáním Veřejné vyhlášky – Rozhodnutím o opravě 
zřejmé nesprávnosti. Veřejná vyhláška bude po schválení tohoto bodu zastupitelstvem vyvěšena 
na ÚD obce Předboj po dobu 15 ti dnů. Starostka obce se ptá, zda má někdo z přítomných 
zastupitelů připomínky k tomuto bodu. 

 
Připomínky k tomuto bodu:  Ing. Potůček se ptá, kde a kdy tato chyba vznikla. Mgr. 
Soběslavský se ujímá slova a vysvětluje, že chyba se stala před 13 lety na obci Předboj 
(tehdejší zastupitelstvo a pořizovatel), kdy si nesouladu v celém složitém procesu vydávání 
nikdo nevšiml. 

Následně čte starostka usnesení a vyzývá přítomné zastupitele k hlasování: 

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

     

 

Usnesení č. 10-19/12/2022/ZO 

 I. Zastupitelstvo obce Předboj, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 174 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 70 
správního řádu opravuje opatření obecné povahy (číslo 1/2010 ze dne 8. 9. 2010) – „Změnu č. 2 územního 

plánu obce Předboj“ takto: 

V grafické části výroku se vyobrazení části „Plochy č. 1 – BM – plochy bydlení městského typu“ na 
pozemcích parc.č. 196/38 a 196/53 v katastrálním území Předboj v zastavěném území obce mění tak, aby 
svým rozsahem odpovídalo vymezení této plochy v územním plánu Předboj (10/2002) ve znění změny č. 1 

(účinnost 12/2005). Grafická část „Změny č. 2 územního plánu obce Předboj“ tedy po opravě zobrazuje 
předmětnou Plochu č. 1 následovně (viz. Změna č. 1 územního plánu obce Předboj): 
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II. Zastupitelstvo současně schvaluje návrh rozhodnutí o opravě zřejmé nesprávnosti, který tvoří přílohu 
tohoto usnesení. 

SCHVÁLENO 

 

Bod č. 9 

Návrh: Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Předboj a 
společností ČEZ Distribuce, a.s. týkající se stavby č. IV-12-6031414/VB/02 na pozemku parc. č. st. 
167 

Starostka obce sděluje, že obec obdržela Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 
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dohodu o umístění stavby přípojky nového podzemního kabelového vedení na pozemku parc. Č. 
414/1 a 414/3 k budově č.p. 8 (ulice Ke Tvrzi) na pozemku par. č. st. 167. Starostka sděluje, že se 
jedná o prázdnou bytovku, kterou koupil nový vlastník a bude provádět rekonstrukci a z tohoto 
důvodu je nezbytné realizovat nové kabelové vedení a rovněž bude vyměněn stávající betonový 
sloup č. 82. Výměna bude provedena bod za bod. Starostka obce žádá pana Ing. Kmeče, aby sdělil 
více informací. Ing. Kmeč doplňuje, že bylo dále sjednáno, že během stavby bude kontrolováno a 
zajištěno, aby byl nový sloup umístěn, co nejdále od ochranného pásma kanalizace. Kabel bude 
tvořit budoucí základ kabelizaci obce. Až se v budoucnosti budou ukládat všechna nadzemní vedení 
pod zem, toto už bude první hotová oblast. Za omezení vlastnického práva a strpení věcného 
břemene náleží obci jednorázová náhrada ve výši 4 410,- Kč + DPH. Starostka obce se ptá, zda má 
někdo z přítomných zastupitelů další dotaz k tomuto bodu a následně čte návrh usnesení a vyzývá 
zastupitele k hlasování: 

 

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

     

 

Usnesení č. 11-19/12/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Předboj a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. týkající se stavby č. IV-12-6031414/VB/02 na pozemku parc. č. st. 167 v obci a k.ú. 

Předboj a 

p o v ě ř u j e  

starostku obce k podpisu této smlouvy  

SCHVÁLENO 
 
 

Bod č. 10 

Návrh: Schválení Střednědobého výhledu obce Předboj na rok 2023-2025, Rozpočtu obce 
Předboj na rok 2023, Rozpočtu Mateřské školy Předboj na rok 2023 

Starostka obce přítomným zastupitelům sděluje, že je nezbytné, aby zastupitelstvo obce schválilo 
střednědobý výhled rozpočtu obce Předboj na roky 2023 – 2025, rozpočet obce Předboj na rok 
2023 a rozpočet MŠ Předboj příspěvkové organizace na rok 2023. Návrh rozpočtu obce připravila 
nová účetní Mgr. Semiánová společně s paní Podrackou a návrh rozpočtu MŠ Předboj připravila 
ředitelka MŠ paní Ing. Beránková. Návrhy rozpočtů byly řádně vyvěšeny na úřední desce 15 dní 
před jejich schvalováním, tj. 3. 12. 2022. Starostka obce seznamuje přítomné s návrhy rozpočtů a 
čte důvodovou zprávu, která tvoří přílohu tohoto usnesení a tohoto zápisu. 

 1. Střednědobý výhled rozpočtu obce Předboj na roky 2023 – 2025 

 Celkové příjmy v roce 2023 jsou 25 854 200 Kč a celkové výdaje 26 033 320 Kč 
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2. Rozpočet obce Předboj na rok 2023 

Starostka obce k rozpočtu na rok 2023 sděluje, že byl vyvěšen rozpočet na jednotlivé paragrafy, 
ale po dohodě s paní účetní Mgr. Semiánovou navrhuje schválit rozpočet obce Předboj na rok 
2023 na třídy. Starostka obce všem přítomným sděluje, že rozpočet obce je navržen jako 
schodkový s příjmy ve výši 25 854 200,- Kč a výdaji ve výši 26 033 320,- Kč Na straně výdajů se 
počítá na rok 2023 s těmito investičními akcemi obce – viz důvodová zpráva. 

 
3. Rozpočet Mateřské školy Předboj na rok 2023 – návrh rozpočtu pro MŠ byl vyvěšen jako 
vyrovnaný s příjmy a výdaji ve výši 7 212 099, Kč. Po jednání s paní ředitelkou Ing. Beránkovou 
byla upravena výše finančního příspěvku od zřizovatel obce Předboj na provozní výdaje školky na 
1 497 980,90,- Kč místo 2 214 705,- Kč. Po tomto snížení paní ředitelka upravila i výdaje, aby byl 
rozpočet opět vyrovnaný. 

Starostka obce se ptá, zda má někdo z přítomných zastupitelů dotazy k tomuto bodu a následně 
čte návrh usnesení: 
„Zastupitelstvo obce Předboj s ch v a l u j e  

1. Střednědobý výhled rozpočtu obce Předboj na roky 2023 – 2025: 

Celkové příjmy pro rok 2023 25. 854. 200 Kč; pro rok 2024 28. 440. 000 Kč; pro rok 2025 
31. 000. 000 Kč 

Celkové výdaje pro rok 2023 26. 033. 320 Kč; pro rok 2024 28. 440. 000 Kč; pro rok 2025 
31. 000. 000 Kč a financování je pro rok 2023 ve výši 179. 120 Kč. 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Předboj na roky 2023 – 2025 tvoří přílohu tohoto usnesení a 
tohoto zápisu. 

2. Rozpočet obce Předboj jako schodkový (schodek bude kryt z přebytků minulých let) 
v druhovém třídění na třídy. 

Příjmy 25 854 200 Kč z toho daňové příjmy 22. 929. 300 Kč, nedaňové příjmy Kč, přijaté transfery 
278.600 Kč 

Výdaje 26. 033. 320 Kč, z toho běžné výdaje 19. 901.120 Kč, kapitálové (investiční) výdaje                
6. 132.200 Kč 

Financování 179 120 Kč 

Rozpočet obce Předboj na rok 2023 tvoří přílohu tohoto usnesení a tohoto zápisu. 

3. Rozpočet Mateřské školy Předboj příspěvkové organizace na rok 2023 a určuje závazné 
ukazatele rozpočtu dle přiložené přílohy tohoto usnesení a tohoto zápisu. Celková částka činí 
1. 498.000 Kč 

4.   Zastupitelstvo obce Předboj z m o c ň u j e starostku obce ke schvalování a provádění 
rozpočtových opatření takto: 

Rozpočtové příjmy v neomezené výši 

Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (třídy) do výše 300. 000 Kč celkem za jedno 
rozpočtové opatření a třídu 

Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích 
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Výdaje a příjmy související s dotací v plném rozsahu“ 
 

Připomínky k tomuto bodu: Ing. Potůček se dotazuje na nové schvalování na třídy, Mgr. 
Soběslavský odpovídá, že v tom problém nevidí, obec bude disponovat navrženou částkou, je to 
jen opět zjednodušení pro paní účetní.  

Slova se ujímá Ing. Beránková a čte prohlášení ohledně rozpočtu mateřské školy, které je nedílnou 
přílohou tohoto usnesení a zápisu. Ředitelka v prohlášení konstatuje a chce uvést do zápisu, že 
upravený rozpočet mateřské školy neodpovídá realitě a mš bude stejně žádat o dofinancování 
v průběhu roku 2023 např. na doplatek za elektřinu. Z důvodu střetu zájmu se Ing. Beránková zdrží 
hlasování. Paní starostka předává slovo předsedovi finančnímu výboru doc. Ing. Kocourkovi a ten 
přítomné paní ředitelce Ing. Beránkové slibuje, že jí bude v řešení nedostatku prostředků na 
provoz mš k dispozici a bude s ní o dalších nutných výdajích mš na provoz diskutovat. 

Mgr. Soběslavský upozorňuje na usnesení č. 4 tohoto bodu – schválení pravomoci paní starostky k 
úpravám rozpočtu bez schválení zastupitelstvem a vyzývá finanční výbor k vysvětlení. Tázaný doc. 
Ing. Kocourek sděluje, že tento návrh nebyl projednán ve finančním výboru. Slovo si bere paní 
starostka a vysvětluje, že toto opatření navrhla nová účetní obce Mgr. Semiánová, která má 
s tímto pověřením dlouholeté zkušenosti z okolních obcí a představuje operativnější práci s 
rozpočtem. Mgr. Soběslavský konstatuje, že zjednodušením je schválení rozpočtu do tříd, nechce 
se vzdát pravomoci rozhodovat o rozpočtu, protože tato pravomoc by mu již nebyla nikdy 
navrácena. K této připomínce se přidává i Ing. Potůček a Ing. Beránková.  

Do diskuze k rozpočtu obce na rok 2023 se hlásí pan místostarosta, který poukazuje na stav 
rozpracovaných projektů obce, které se nedají použít k žádostem o dotace. Zatím pokračuje 
pouze projektová příprava na čistírnu odpadních vod. V současné době jsou zatím bohužel 
dostupné dotace jenom na nové čistírny. Náklady na rozšíření kapacity naší ČOV se zatím odhadují 
od 32 do 52 mil. Kč. Tyto prostředky obec nemá a to je důvod, proč je obec nucena spořit i mimo 
jiné ve výdajích školky. Vzhledem k tomu, že dnešní úvěrové podmínky jsou pro obce 
neakceptovatelné a není jasné, kdy se podaří shromáždit dostatek finančních prostředků na 
navýšení kapacity ČOV, budeme v příštím roce navrhovat a realizovat takové stavebně 
technologické úpravy, které zlepší účinnost ČOV do doby realizace rozšíření stávající kapacity. 
Z důvodu sjednávání činností pro přípravu akcí na dotace by schvalování úprav rozpočtu 
starostkou zrychlilo postup práce.  

Paní starostka k tomu uvádí, že na bodu č. 4 tohoto usnesení netrvá. Mgr. Soběslavský opět 
opakuje, že se mu vzetí pravomoci zastupitelům popsaný v bodě č. 4 usnesení nelíbí. Navrhuje 
zmocnění pouze ohledně dotací v plném rozsahu.  

Zastupitelé hlasují se o protinávrhu pana Mgr. Soběslavského s úpravami bodu č. 4 tohoto 
usnesení. 
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HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 1 NEPŘÍTOMNI: 0 

   Ing. Beránková  

 

Usnesení č. 12-19/12/2022/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e  

1. Střednědobý výhled rozpočtu obce Předboj na roky 2023 – 2025: 

Celkové příjmy pro rok 2023 25. 854. 200 Kč; pro rok 2024 28. 440. 000 Kč; pro rok 2025 
31. 000. 000 Kč 

Celkové výdaje pro rok 2023 26. 033. 320 Kč; pro rok 2024 28. 440. 000 Kč; pro rok 2025 
31. 000. 000 Kč a financování je pro rok 2023 ve výši 179. 120 Kč. 

Střednědobý výhled rozpočtu obce Předboj na roky 2023 – 2025 tvoří přílohu tohoto usnesení 
a tohoto zápisu. 

2. Rozpočet obce Předboj jako schodkový (schodek bude kryt z přebytků minulých let) 
v druhovém třídění na třídy. 

Příjmy 25 854 200 Kč z toho daňové příjmy 22. 929. 300 Kč, nedaňové příjmy Kč, přijaté transfery 
278.600 Kč 

Výdaje 26. 033. 320 Kč, z toho běžné výdaje 19. 901.120 Kč, kapitálové (investiční) výdaje                
6. 132.200 Kč 

Financování 179 120 Kč 

Rozpočet obce Předboj na rok 2023 tvoří přílohu tohoto usnesení a tohoto zápisu. 

3. Rozpočet Mateřské školy Předboj příspěvkové organizace na rok 2023 a určuje 
závazné ukazatele rozpočtu dle přiložené přílohy tohoto usnesení a tohoto zápisu. 

Celková částka činí 1. 498.000 Kč 

4. Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

z m o c ň u j e 

starostku obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření takto: 

Výdaje a příjmy související s dotací v plném rozsahu 

SCHVÁLENO 
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Bod č. 11 - Různé:  
 

- Informace o poplatcích za KO, stočné a psy – hlavně za komunální odpad obec hodně doplácí, 
taktéž se bude v příštím roce zdražovat stočné. K bodu se vyjadřuje Mgr. Soběslavský, že tento 
rok byl nastaven po novu, dělal průzkumy po okolních obcích a takový rozdíl tam pro rok 22 
nebyl. Paní starostka přitakává a slibuje, že náklady na odpady nechá pro příští rok znovu 
propočítat. 

- Informace o plánovaném divadle v březnu v Yardu  
- Informace o nové zaměstnankyni – nová úřednice Mgr. Irena Slabá 
- Informace – MMR uhradilo dotaci na přístavbu MŠ ve výši 8.980.340 Kč na účet ČNB 

 
 
Bod č. 12 – Diskuze: 
 
Nejsou přítomni žádní občané, diskuze se nekonala. 
 
 
Starostka obce se následně ptá, zda má někdo z přítomných další dotazy, nikdo se nehlásí a tak 
ukončuje veřejné zasedání ve 20:37 hodin. 
 
Přílohy tohoto zápisu: 

- Veřejná vyhláška – Změna č. 2 ÚP 
- Důvodová zpráva k rozpočtu obce Předboj za rok 2023 
- Rozpočtový výhled obce Předboj na rok 2023 -2025 
- Rozpočet MŠ Předboj na rok 2023 
- Rozpočet obce Předboj na rok 2023 
- Prohlášení paní ředitelky Ing. Beránkové k rozpočtu pro MŠ 

 
 
Zapsala: Lucie Fiury, DiS.  

Ověřil: Ing. Marián Kmeč  

Ověřil: Ing. David Potůček  

Schválila: Mgr. Dagmar Horevajová  

 

V Předboji dne 21. 12. 2022 


