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

 

Č.j.: 404/2023/PRED 

V Předboji dne 21. 02. 2023 

 

I N F O R M A C E 
o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předboj 

dne 01. 03. 2023 v 19:00 hodin 

 
Obecní úřad Předboj v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích 

(obecní zřízení) v platném znění, informuje o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Předboj 

svolaného starostkou obce Mgr. Dagmar Horevajovou. 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Předboj 

Před zahájením veřejného zasedání starostka obce přivítá zástupce Obecní policie a Policie ČR a 

proběhne krátké informační sdělení k práci policie v obci Předboj v souvislosti s parkováním 

v obytných zónách. 

Program: 

1. Určení zapisovatele 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Schválení Směrnice č. 1/2023 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

5. Schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 o nočním klidu 

6. Schválení Darovací smlouvy mezi společností Mi Querido s.r.o. a obcí Předboj na pozemky 

p.č. 273/285, 273/286 a 273/272, k.ú. Předboj 

7. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací ze dne 07. 09. 2018 mezi 

společností Mi Querido s.r.o. a obcí Předboj (parc. č. 273/272 a parc. č. 272/112), k.ú. Předboj 

8. Schválení Kupní smlouvy mezi společností Zoona, s.r.o. a obcí Předboj na pozemek parc. č. 

612, k.ú. Předboj 

9. Schválení přistoupení obce Předboj jako řádného člena do spolku KORIDOR D8, z.s. a 

pověření starostky obce k realizaci veškerých právních úkonů souvisejících s přistoupením 

obce Předboj do tohoto spolku 

10. Schválení Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Městem Neratovice 

11. Zmocnění starostky obce ke schvalování a provádění rozpočtových opatření (Rozpočtové 

příjmy v neomezené výši, Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu /třídy/ do 

výše 300. 000 Kč celkem za jedno rozpočtové opatření a třídu a poslední rozpočtové opatření 

za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích) 

12. Přijetí opravného opatření – písařské chyby v Zápise z veřejného zasedání zastupitelstva obce 

Předboj ze dne 19.12.2022 
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13. Schválení dotace z rozpočtu obce Předboj pro TJ Sokol Předboj na rok 2023 

14. Schválení dotace z rozpočtu obce Předboj pro Rybářský spolek Předboj na rok 2023 

15. Schválení povolení výjimky ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – 

novostavba RD na pozemku parc. č. 233/193, k.ú. Předboj 

16. Schválení povolení výjimky ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – stavba 

garáže k RD na pozemku parc. č. 231/9  

17. Schválení povolení výjimky ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – změna 

stavby před dokončením RD na pozemku parc. č. 251/60 

18. Schválení povolení výjimky ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – 

novostavba RD na pozemku parc. č. 60/6 a parc. č. 170/14 

19. Schválení povolení výjimky ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – 

přístavba ložnice k RD na pozemku parc. č. 223/226 a parc. st. 444, Západní Stráň 318 

20. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Předboj a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. týkající se stavby č. IZ-12-6003347 na pozemku parc. č 390/1 

– Přeložka VN 22kV, 3 x RD 

21. Schválení nájemní smlouvy prostoru sloužícího k podnikání – potraviny u OÚ 

22. Schválení plánu rozvoje obce Předboj na roky 2023 – 2026 

23. Projednání petice pro odvolání starostky 

24. Různé 

- Informace o činnosti OÚ (kontrola hospodaření obce za rok 2022, atd.) 

- Informace o plánovaných investičních projektech 

- Informace o plánovaných kulturních a volnočasových akcí 

- Informace o provedené VSK za rok 2021 v Mateřské škole Předboj 

 

25. Diskuze 
 

 

 

Mgr. Dagmar Horevajová  

   starostka obce Předboj 

   

 

 

 

                                       

 
Vyvěšeno dne:  21. 02. 2023 

Sejmuto dne:  

Sejmuto dne: 


