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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.:   454/23/PRED 

Zápis č.1/2023 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj ze 
dne 1. 3. 2023 

 
Zahájení 
Den a místo zasedání:  1. 3. 2023, zasedací místnost OÚ 

Hodina zahájení:         19:11 hod      

Hodina ukončení:        0:06 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).  

Přítomno bylo kolem 50 občanů. 

Zjištění usnášeníschopnosti zastupitelstva: zastupitelstvo je usnášeníschopné, je přítomno 7 členů. 

Minulý zápis ze dne 19. 12. 2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj byl ověřen, 
podepsán, vyvěšen na ÚD a založen do evidence. Starostka sděluje, že celé dnešní veřejné zasedání je 
nahráváno a bude z něho uveřejněn zvukový záznam. 

Starostka obce na úvod vítá všechny přítomné zastupitele a občany. Starostka na úvod rovněž vítá 
hosta pana JUDr. Tomáše Faru (právního zástupce obce), který byl pozván za účelem právního 
vysvětlení a objasnění bodu č. 6. a č. 7 programu, týkající se smluvní dokumentace se společností Mi 
Querido.  

 

Před zahájením veřejného zasedání starostka obce sděluje přítomným zastupitelům a občanům, že 
pozvala velitele obecní Policie Líbeznice pana Rudolfa Sedláka společně s vedoucím obvodního 
oddělení Policie ČR Odolena Voda panem npor. Mgr. Janem Dimitrovem, aby občany seznámili 
s problematikou parkování v obytných zónách v obci Předboj a s bezpečností v obci (na koho a jakým 
způsobem se mohou občané obce Předboj obrátit např. v případě zatoulaných a volně pobíhajících 
psů, rušení nočního klidu apod.). Starostka obce předává nyní slovo zástupcům obecní Policie a Policie 
ČR. 
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Slova se ujímá p. Sedlák a sděluje, že líbeznickou policie tvoří 4 strážníci, 1 je nyní v PN. Policie má 
územní působnost na základě veřejnoprávní smlouvy, o víkendech drží pohotovost na telefonu, 
spolupracuje s PČR. Za uplynulý rok zaevidovala v obci Předboj 125 přestupků, z toho 65 překročení 
rychlosti (13 nad 20 km/hod), dále řešili stání na zeleni, přestupky proti vyhláškám obce, odstavení 2 
autovraků. Stání v obytné zóně je také přestupkem, řeší se lístečkem a předvoláním na služebnu. Tento 
přestupek je řešen domluvou vzhledem k tomu, že v obci nejsou umístěna parkovací stání, a to 
zejména v ulici Západní stráň. Pokut je opravdu minimum, pouze za opakované přestupky. 

Kolega p. Dimitrov informuje o trestných činech za uplynulý rok v obci Předboj – celkově se jednalo o 
7 činů, z toho 1 krádež vozidla, 2 vloupání, 2 podvody, 2 činy spáchané přes internet. Ke 
kyberkriminalitě se vyjadřuje šířeji, vysvětluje, jaké případy se nejčastěji vyšetřují: investování do 
kryptoměn, prodávání na internetu – klikání na různé odkazy, údaje o kartě a bankovnictví – apeluje 
na občany, aby na takové odkazy NEREAGOVALI! Škody jsou opravdu vysoké, pachatelé peníze ihned 
někam přesouvají a nejsou dohledatelné. Vrací se zlomek odcizené částky. Letos již vyšetřovali 2x 
vloupání, a to do hospody na hřišti a do stavební buňky. Ke kontaktům sděluje, že PČR se sídlem 
Odolena Voda nemá stálou službu, doporučuje proto vždy volat 158. Na závěr láká zájemce o práci, 
protože na jeho oddělení jsou 4 volná místa. 

 

Po ukončení „besedy“ se zástupci Policie ČR starostka obce přistupuje k samotnému programu a 
návrhům programu ke schválení. 

 

 

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:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 01-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj 

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

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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Bod č. 2 

Volba ověřovatelů zápisu 

Starostka obce Předboj navrhuje jako ověřovatele zápisu pana místostarostu Bc. Ondřeje Pechu a 
pana doc. Ing. Josefa Kocourka, PhD.. 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:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 02-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj 

v o l í   

jako ověřovatele zápisu pana Bc. Ondřeje Pechu a pana doc. Ing. Josefa Kocourka, PhD. 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 
 
Bod č. 3 

Schválení programu  
Starostka obce seznamuje přítomné zastupitele a občany s programem veřejného zasedání, který byl 
řádně vyvěšen na ÚD. Navrhuje vypuštění bodu č. 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 a to 
z důvodu nesplnění podmínek, zejména nedodržení ochranných pásem vodovodu a kanalizace, které 
se nalézají přímo na hranici pozemku, kde je již výstavba RD. Nejprve je třeba vyřešit služebnost tj. 
zatížení pozemků věcným břemenem. Starostka předává slovo panu JUDr. Farovi: Navrhované 
smlouvy se zúžily pouze na kupní smlouvu na pozemek č. 612, jedná se o 5 m², který bude po 
převedení tvořit funkční celek. Tento pozemek v tuto dobu není ničím zatížen a může být tedy na 
obec převeden. U ostatních pozemků tomu tak není. Pozemky parc. č. 273/285, 273/286 a 273/272 
- ačkoli ze strany společnosti bylo avizováno, že mohou být již převedeny a jsou bez zástavních práv, 
tak ve skutečnosti na nich jsou věcná břemena typu přístupu a příjezdu, se kterými se nepočítalo. 
Další smlouvy, které dnes nebudou projednány, se týkají komunikací a chodníků, kde se při bližším 
zkoumání zjistilo, že komunikace vede přes třetího vlastníka a dosud to není dořešeno. Zrovna tak u 
kanalizací bylo zjištěno, že tak jak je kanalizace vedena, opět zasahuje do pozemků třetích osob, je 
nutno tyto nedostatky dořešit, aby byly pozemky na obec převáděny právně čisté. A to hlavně 
z důvodu přístupu při budoucích opravách (např. kanalizace, komunikace).  
Starostka dále sděluje, že upravuje písařské chyby: číslo pozemku u bodu č. 7, kde byl na pozvánce 
uveden pozemek 272/112, je správně 273/112, u bodu č. 17, kde byl na pozvánce uveden pozemek 
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č. 251/60, se správně jedná o pozemek č. 250/61. U bodu 19 je chybně uveden pozemek č. 223/226, 
správně se jedná o pozemek 233/226.  
Starostka dále přítomným zastupitelům sděluje, že z důvodu „šibeničního“ termínu podání dotace 
z fondu Středočeského kraje, který byl 24. 02. 2023 na akci „Úprava ČOV v obci Předboj“, navrhuje 
po dohodě s právním zástupcem doplnění bodu týkajícího se veřejné zakázky malého rozsahu na 
akci „Úpravy ČOV v obci Předboj“ v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu ze dne 15. 12. 2020. Starostka zdůrazňuje, že tyto opravy a dočasné úpravy ČOV jsou 
naprosto nezbytné, aby bylo možno připojit RD, které již byly schváleny předchozím zastupitelstvem. 
Dále vysvětluje, že zastupitelstvo obce nebude tuto část bodu schvalovat, ale pouze jej vezme na 
vědomí, jelikož v souladu s platnou směrnicí o zadávání VZMR si schválení dle kategorie III. 
zastupitelstvo nevymínilo do své kompetence. 
Starostka obce následně vyzývá zastupitele k hlasování o vypuštění bodu č. 6 a o doplnění bodu: 
Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Úpravy ČOV v obci Předboj“ v souladu se Směrnicí o 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 15. 12. 2020. 
 
Následně čte všem přítomným upravený program veřejného zasedání. 

1. Určení zapisovatele 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Vzetí na vědomí – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Úpravy ČOV v obci 
Předboj“ v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 15. 12. 
2020. 

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

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

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. 273/112), 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 

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 
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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. 250/61 

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. 233/226 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 

 
Starostka se přítomných zastupitelů ptá, zda má někdo k navrženému a nyní upravenému programu 
připomínky. Zastupitelé jsou bez připomínek a tak je starostka vyzývá k hlasování k programu, tak 
jak ho všem přítomným přečetla: 

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

  

Usnesení č. 03-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e  

upravený program veřejného zasedání. 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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Bod č. 4 

Návrh: Vzetí na vědomí – Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Úpravy ČOV v obci 
Předboj“ v souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 15. 12. 2020 

Starostka obce zastupitelům a přítomným občanům sděluje, že dle předchozího sdělení 
zastupitelstvo hlasováním nebude tento bod schvalovat, ale tento bod bude brát na vědomí. 
Hlasovat se bude o pověření účetní obce k provedení rozpočtového opatření.  

 
Připomínky k tomuto bodu: Zastupitel Mgr. Soběslavský se dotazuje, proč se bere na vědomí, když 
je smlouva uzavřena. Pan místostarosta informuje, že obec v současné době zpracovává dvě 
dokumentace na ČOV (čistírnu odpadních vod), první dokumentace obsahuje krátkodobá opatření, 
aby ČOV fungovala (nyní zpracovává o 400 obyvatel méně, než by měla). Nižší funkčnost ČOV přináší 
velké problémy, např. v současné době probíhá jednání s inspekcí životního prostředí a hrozí 
udělování sankcí. Z toho důvodu se přistoupilo ke krátkodobým úpravám, které by měly být 
provedeny do konce září 2023. Současně se zpracovává nová dokumentace „Intenzifikace ČOV“ na 
2500 EO (ekvivalentních obyvatel), která by měla řešit kapacitu ČOV s výhledem několika let 
(desetiletí) dopředu. Nové zastupitelstvo ČOV řeší již od svého nástupu do funkce, do současné doby 
již byly vynaloženy náklady přes 100 tis. Kč na výměnu vysloužilých komponentů.  

Paní starostka doplňuje, že na krátkodobé úpravy ČOV, kdy byla předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky 2 mil. Kč, se podařilo získat dvě dotace. První ze Středočeského Infrastrukturního fondu ve 
výši 1.000.000 Kč, a druhá také ze Středočeského kraje ve výši 1000 Kč na obyvatele. To považuje za 
ohromný úspěch, že se v tak krátké době, kdy je ona a nové zastupitelstvo ve funkci teprve 4 měsíce, 
podařilo získat dotace, které pokryjí téměř veškeré náklady na úpravu ČOV v obci. Paní starostka dále 
informuje o další změně, a to o výměně odpovědného zástupce ČOV Předboj, který nastoupil od 1. 
ledna 2023. Údržba zůstává stejná. 

Pan zastupitel Ing. Potůček podotýká, že by chtěl být příště dříve informován, paní starostka 
odpovídá, že šlo o rychlou akci, termín podání žádosti byl do 24. 02. 2023. Pan Soběslavský se 
dotazuje na rozpočtové opatření, co se kam přesouvá. Paní starostka odpovídá, že se jedná o 
rozpočtové opatření ve výši ceny o dílo. Pan místostarosta se ujímá slova a vysvětluje, že v rozpočtu 
je 2,5 mil. Kč na položce ČOV určených na projektovou dokumentaci k nové čistírně (rozšíření), tzn. 
teď se z těchto peněz použije část, která pokryje náklady ČOV, aby ihned fungovala, a po přijetí 
finančních prostředků od Středočeského kraje, se do rozpočtu a položky ČOV opět peníze vrátí. Nyní 
je rozpočtové opatření všem jasné. Paní starostka znova čte usnesení a dává hlasovat. 

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 
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Usnesení č. 04-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

b e r e  n a   v ě d o m í 

že dne 28. 2. 2023 byla uzavřena smlouva o dílo se společností Fortex AGS, a.s. na základě 
výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Úpravy ČOV v obci Předboj" v 

předpokládané hodnotě 2.000.000 Kč. Zakázka byla realizována v souladu se směrnicí obce 
o zadávání zakázek malého rozsahu. V době podání nabídek zástupce zadavatele obdržel 
dvě nabídky od společností Medmes, spol. s .r.o. a Fortex AGS, a.s. Nejnižší nabídkovou 

cenu předložila společnost Fortex AGS, a.s. ve výši 1.993.924 Kč bez DPH a po posouzení a 
hodnocení nabídek hodnotící komise doporučila výběr dodavatele, společnost Fortex AGS, 
a.s., se kterou byla následně podepsána smlouva o dílo. Přiložený je protokol o otevírání, 

posouzení a hodnocení nabídek podepsaný členy hodnotící komise. Anonymizovaná 
smlouva o dílo je uveřejněna na profilu zadavatele 

a  

p o v ě ř u j e 

účetní obce k provedení rozpočtové změny na základě uzavřené smlouvy o dílo. 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 
 

Bod č. 5 

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

Starostka obce zastupitele a přítomné občany seznamuje se směrnicí, která nahrazuje směrnici 
z roku 2020. V I. kategorii na dodávky, služby a stavební práce zůstává předpokládaná hodnota 
zakázky bez DPH stejná do 500 tis. Kč, ve II. kategorii je vyšší do 1,2 mil. Kč a ve III. kategorii je opět 
stejná jako v předchozí směrnici na dodávky a služby do 2 mil. Kč a na stavební práce do 6 mil. Kč, 
tak jak dovoluje zákon. Důvodem k vydání a schválení aktualizace původní směrnice je to, že většina 
služeb a stavebních prací se značně zdražila kvůli vysoké inflaci a zastupitelstvo čeká řada projektů a 
realizace právě veřejných zakázek malého rozsahu. 

Pan místostarosta doplňuje, že se mění pouze vnitřní členění směrnice, kdy se navyšuje struktura 
jednotlivých kategorií. 

Připomínky k tomuto bodu: Občan se dotazuje na proces schvalování VZMR. 

Paní starostka uvádí, že způsob zadávání veřejné zakázky se liší právě dle předpokládané výše 
zakázky. V I. kategorii – přímým zadáním nebo akceptací nabídky a následně je uzavřena smlouva, ve 
II. kategorii je nutný průzkum trhu a oslovení min. 3 potencionálních dodavatelů, ve III. kategorii se 
provádí výběrové řízení, které je zveřejněno na profilu zadavatele, písemně prostřednictvím výzvy 
pro podání nabídky se osloví opět nejméně 3 dodavatelé, součástí výzvy je také zadávací 
dokumentace.  

Pan zastupitel Mgr. Soběslavský doplňuje, že předchozí směrnici psal, jde o to, že se sjednocují limity 
a zpřesňují kompetence. Nejdrobnější zakázky se dělají tzv. z ruky. Směrnice není kontroverzní, ale 
raději se zdrží hlasování, nechce zvýšení limitů podpořit. 
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HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 4 0 3  
Mgr. Radek Soběslavský 
Ing. David Potůček 
Ing. Kateřina Beránková 

0 

 

Usnesení č. 05-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e  

Směrnici č. 1/2023 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

 Bod č. 6 

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

Starostka obce opakovaně předkládá tuto vyhlášku ke schválení. Stanovisko ministerstva vnitra 
k výjimce, kterou požadovala projednat paní zastupitelka Ing. Beránková, je negativní a 
zastupitelstvo obce musí vyhlášku schválit v předloženém znění. Slovo „tradiční“ před akcí 
Předbojské letní kino je vypuštěno. Starostka dále sděluje, že v případě, že se v průběhu dvou let 
ukáže, že obec bude organizovat další pravidelnou kulturní akci, např. letní zábavu nebo koncert, 
bude tato vyhláška aktualizována a nově vydána. 

Připomínky k tomuto bodu: Paní zastupitelka Ing. Beránková vyzývá paní starostku, aby občany 
s vyhláškou seznámila.  

Paní starostka čte z vyhlášky. Jedná se o zkrácení nebo zrušení doby nočního klidu, která je dána od 
22:00 do 6:00 hodin. 

Zkrácená doba nočního klidu: letní kino, výročí obce Předboj 

Doba nočního klidu je zrušena a nemusí se dodržovat: Silvestr, pálení čarodějnic 

Občan se dotazuje, jestli je obec hlučná a proč se vůbec vyhláška předkládá. Další občan se dožaduje 
úpravy doby stavebních činností, které ho ruší. 

Pan místostarosta vysvětluje, že se to řešilo již minule a předminule, řešily se i hlučné činnosti, ale 
jelikož stanovisko ministerstva vnitra je negativní, zatím obec vyhlášku o regulaci hlučných činností 
nevydala. MV považuje omezení pouze stavebních činnosti za diskriminační. 

 

Paní starostka po připomínkách k bodu jednání čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování. 
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HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 4 3  
Mgr. Radek Soběslavský 
Ing. David Potůček 

Ing. Kateřina Beránková 

0 0 

 

Usnesení č. 06-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e  
vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2023 o nočním klidu  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Bod č. 7 

Návrh: 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. 273/112), k.ú. Předboj 

Starostka seznamuje přítomné s Dodatkem č. 1 ke smlouvě z roku 2018 o budoucím uzavření 
smlouvy darovací. U parcely č. 273/272 se výměra změnila z 224 m² na 220 m² a nově se doplnila 
parcela č. 273/112 o výměře 3 m². Ostatní části smlouvy jsou beze změny. Starostka obce následně 
vyzývá JUDr. Tomáše Faru, aby k tomuto bodu sdělil více informací. 

JUDr. Fara sděluje, že se jedná o rozšíření Horňátecké ulice. Za předchozího zastupitelstva byla 
udělena výjimka a bylo povoleno snížení výměry o 4 m² a připojení k sousední parcele. Jedná se o 
narovnání právního stavu. Současně je řešeno přidání dalšího pozemku 273/112, který později bude 
tvořit jeden funkční celek. V budoucnu bude převeden s velkým pozemkem 268 (budoucí park, od 
bývalé brány). Tyto 2 pozemky jsou ještě zajištěny bankou, čeká se, až budou tyto pozemky převodu 
schopné. 268 a 273/112 jsou zajištěny zástavním právem, u pozemku 273/272 se snížila výměra z 224 
m² na 220 m². Pozemek č. 273/272 je již od zástavního práva očištěn, ale jsou tam věcná břemena. 
273/112 je nově přidaný a je stále zatížen.  

Připomínky k tomuto bodu: Občanka se dotazuje za obyvatele ulice Zahradní, zajímá ji park, jestli 
bude převeden na obec a doufá, že se nezopakuje loňský rok, kdy si tam firma založila autostrádu a 
v domech jim popraskaly sádrokartony. 

Pan místostarosta odpovídá, že o tomto se nejedná, jedná se o zástavních právech a právních vadách, 
které jsou skoro na každém pozemku. Jsou tam i technické vady např. chybně provedené kanalizační 
vpusti. 

Občanka se dotazuje na pozemek na rozšíření školky. Pan místostarosta konstatuje, že to bylo 
převedeno za předchozího zastupitelstva v srpnu 2022. V současnosti je zadáván projekt na úpravu 
tohoto parku u školky. 

Starostka obce následně čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování. 
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HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 07-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání   

s ch v a l u j e  
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě darovací ze dne 07. 09. 2018 a jeho uzavření mezi 
společností Mi Querido s.r.o. a obcí Předboj (parc. č. 273/272 a parc. č. 273/112), k.ú. Předboj      

a   p o v ě ř u j e  

starostku obce k podpisu tohoto dodatku 

                                                         USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Bod č. 8 

Návrh: Schválení Kupní smlouvy mezi společností Zoona, s.r.o. a obcí Předboj na pozemek parc. č. 
612, k.ú. Předboj 

Starostka obce seznamuje přítomné se zněním Kupní smlouvy. Společnost ZOONA, s.r.o. vystupuje 
jako prodávající, obec jako kupující. Předmětem převodu je pozemek p.č. 612 o výměře 5 m² v k.ú. 
Předboj, nyní na LV 790. Celková kupní cena je 10,- Kč. Starostka obce následně vyzývá JUDr. Tomáše 
Faru, aby k tomuto bodu sdělil více informací. 

JUDr. Fara objasňuje, že pozemek není společnosti Mi Querido s.r.o., ale Zoona s.r.o., která je ale 
s Mi Querido propojena. Pozemek je čistý a převodu schopný. 

Starostka následně čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 08-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e  

Kupní smlouvu a její uzavření mezi společností Zoona, s.r.o. a obcí Předboj na pozemek parc. č. 612, 
k.ú. Předboj 

a   p o v ě ř u j e  

starostku obce k podpisu této smlouvy a příslušného návrhu na vklad 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 



Stránka 11 z 30 
 

Starostka obce přítomným občanům sděluje, že pokud má někdo dotaz k projektu „lokalita K Parku“, tak 
diskuze na toto téma proběhne nyní, dokud je přítomen JUDr. Fara, který odborně a právně vysvětlí a 
sdělí občanům případné dotazy. Důvodem je to, že nemůže zůstat do konce veřejného zasedání.  

Občan si stěžuje na hluk ze stavební činnosti o víkendech. Paní starostka sděluje, že čeká na stanovisko 
z MVČR, které problematiku naší nové vyhlášky již řeší a předalo ji dále nadřízenému odboru a čeká na 
právní vyjádření (jak již bylo řečeno, omezení hluku jen ze stavební činnosti považuje ministerstvo vnitra 
za diskriminační). Paní starostka slibuje, že se spojí s developerkou, napíše ji oficiální dopis a požádá ji o 
nápravu. 

Další občan dodává, že se v oblasti stavebnictví pohybuje a že tyto podmínky jsou ve stavebním povolení 
a vyzývá vedení, aby se podívalo, jaké tam ty podmínky jsou. Zastupitelé se shodují, že SP prověří. Paní 
starostka zároveň sděluje, že ona toto omezení a podmínky již dává do každého stanoviska k povolení 
stavby. 

Občan se dotazuje ohledně Drákulova, jestli je šance, že by to zbourali… Prý předchozí zastupitelé tvrdili, 
že se to zbourat nesmí. Pan místostarosta odpovídá, že v Plánovací smlouvě nic není, vyzdvihuje v tomto 
směru výhodu stavební uzávěry, kdy developerská společnost musí požádat obec o stanovisko, kdyby 
chtěla provést demolici objektu. Následující dotaz je na další výstavbu v tomtéž místě. Pan místostarosta 
odpovídá na stížnost občana, že byl vystavěn dvoupatrový dům místo původně schváleného bungalovu. 
Pan místostarosta odpovídá, že stavbu musel schválit někdo z předchozího zastupitelstva. Následuje 
debata o dobrých právnících. 

Občan se dotazuje pana advokáta, zda když existuje smlouva, jestli je možné z ní vykličkovat. Protože 
paní developerka nic z této smlouvy zatím nesplnila. Jestli není chyba, že obec chce něco, na co nemá 
nárok, myšleny jsou závazky od banky. Pan doktor odpovídá, že to je tak běžné, že firma má pozemky 
zajištěné bankou. 

Pan doktor Fara odchází z jednací místnosti a paní starostka mu spolu s občany děkuje za účast pokračuje 
dalším bodem jednání. 

Bod č. 9 

Návrh: 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 

Starostka vysvětluje, že obec Předboj se rozhodla pro připojení ke spolku Koridor D8 hlavně 
z důvodu již probíhající fáze projektování VRT (vysokorychlostní trasa) z Prahy do Drážďan, aby spolu 
s ostatními obcemi účinně ovlivnila vznikající projekt a uplatnila tak své připomínky k záměru. VRT 
má probíhat na katastrálním území Předboje za Předbojským rybníkem směrem od Baště na 
Odolenu Vodu. Jako řádný člen by obec platila 15,- Kč za 1 trvale hlášeného obyvatele (k 01. 01. 2023 
má obec 1 346 obyvatel). Celkový roční příspěvek bude 20.190 Kč. Starostka obce vyzývá zastupitele 
Ing. Kmeče, aby informoval o projektu. Pan Kmeč se ujímá slova a vysvětluje, že projekt se připravuje 
více než 5 let, trasa je dlouho zapracována v ZÚR (Zásady územního rozvoje) a nelze s ní nic dělat. 
Po přistoupení do spolku, je cílem působit společně a vyjednat podmínky či kompenzace ve smyslu 
výhod za to, že obyvatelé obce přijdou o prostupnost krajinou. Zastupitel doc. Ing. Kocourek, PhD. 
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doplňuje, že byli na prvním jednání a říká, že je potřeba ve spolku být a tlačit ho, aby hájil zájmy 
všech obcí, aby se na jednotlivé připomínky nezapomnělo. Obce se to týká a je potřeba, aby z toho 
vytěžila co nejvíce např. přístup k aglomeraci, přístup do Baště, kde se staví škola, aby se tam občané 
obce Předboj dostali. Musí se ohlídat, aby stavba co nejméně ovlivnila zde žijící obyvatele, hovoří 
zejména o hluku. Stavba je obecně pro ČR velice důležitá, jedná se o páteřní komunikaci, s tím 
Předboj nic neudělá. Liniové stavby všichni rádi používají, ale je třeba ohlídat omezení v místě. Další 
jednání k tématu proběhne již 02.03.2023 na obecním úřadě Předboj. 

Připomínky k tomuto bodu:  

Občan se dotazuje, proč nebyla žádná petice. Pan zastupitel Kmeč odpovídá, že je to již v zásadách 
(ve vyšším územním plánu Středočeského kraje) a nedá se s tím nic dělat. Nyní je potřeba vybojovat, 
aby VRT co nejméně občany obtěžovala. Pan zastupitel Kocourek se aktivně do jednání zapojuje a 
bude se detailně ptát a následně občany obce informovat. 

Starostka následně čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování. 
 

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 09-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

I. s c h v a l u j e  znění stanov spolku Koridor D8, z.s. se sídlem Zrzavého 1705/2a, 163 00 
Praha 6 Řepy, IČ 10941002 a přistoupení obce Předboj podáním přihlášky jako řádného 

člena do spolku Koridor D8, z.s. zapsaného pod sp. zn. L 74991 vedené u Městského 
soudu v Praze 

II. u k l á d á  starostce obce Předboj realizovat veškeré právní úkony související 
s přistoupením obce Předboj do spolku Koridor D8, z.s. dle bodu I. tohoto usnesení. 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Bod č. 10 

Návrh: Schválení Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s Městem Neratovice 

Starostka obce seznamuje přítomné s návrhem smlouvy, kterou zaslalo město Neratovice. Současná 
smlouva byla uzavřena v roce 2013 a od té doby nedošlo k navýšení finančního příspěvku od obce 
Předboj. Zvýšení je z 20 na 60 tis. Kč ročně a netýká se to pouze obce Předboj, ale i ostatních obcí. 
Zvýšení je z důvodů: vyšších nákladů na PHM, inflace od roku 2013, zvýšených nákladů na výcvik 
jednotky, výstroj, opravy a udržování techniky a také na vyšší mzdové náklady včetně pojištění. Pro 
letošní rok je třeba upravit finanční příspěvek z 20 tisíc na 45 tisíc Kč, který je splatný do 30. 6. 2023. 
Starostka dále sděluje, že obce ze zákona musí mít uzavřenou smlouvu s hasiči a že předkládaná 
smlouva je ve srovnání s jinými poskytovateli ještě pro obec výhodná. 

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



Stránka 13 z 30 
 

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 10-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e 

Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v obci Předboj s Městem Neratovice 

a   p o v ě ř u j e  

starostku obce k podpisu této smlouvy  

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Bod č. 11 

Návrh: 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) 
 

Starostka obce předává slovo panu místostarostovi Bc. Ondřeji Pechovi, aby přítomným podrobněji 
vysvětlil důvody pro zmocnění starostky. Pan místostarosta sděluje: 

a. Vzhledem k tomu, že v minulém období byla příprava řady slibovaných projektů obce 
realizována pouze ve formě studií nebo nebyla rozpracována vůbec, je nutné urychleně 
zahájit práce na těchto projektech tak, aby existovaly projektové dokumentace minimálně 
pro stavební povolení a aby bylo možné operativně tyto projekty uplatnit v příslušných 
dotačních výzvách. V současné době dochází v některých dotačních výzvách k tak zúženému 
časovému limitu, že není možné zahájit přípravu těchto projektů včas spolu s jejich 
vyhlášením.  Proto je nutné v tomto okamžiku přistoupit k opatřením, která umožní co 
nejrychleji reagovat na všechny možnosti posílení rozpočtu obce a urychleně zpracovávat a 
připravovat projekty tak, jak je potřeba bez ohledu na to, v jaké třídě rozpočtu jsou zrovna 
vedeny. V neposlední řadě máme před sebou velmi náročnou úpravu naší ČOV, jejíž příprava 
zatím není rozpočtována a náklady některých částí této akce (např. sanace vyrovnávací 
nádrže, kde finanční náročnost tohoto opatření bude známa až po vypuštění celé nádrže) 
budou upřesňovány až v průběhu celého procesu. Je potřeba ji sanovat. Problém je v tom, 
že firma je schopna říci cenu a rozsah prací až po vypuštění, ale ta opatření musí velmi rychle 
následovat, pronajmout jinou nádrž přečerpat, opravit tu původní a vrátit zpět. Doufá, že ta 
částka bude do 300 tis. Kč. Celá akce musí být hotová do 30 dnů po vypuštění nádrže.  
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b. Nemalou část těchto ekonomických opatření bude třeba realizovat v souvislosti 
s dlouhodobě zanedbávanou údržbou obecního majetku např. opravy chodníků, velká 
údržba zeleně (např. prořez stromů kolem Předbojského rybníka – hrozí zřícení větví) atp. 

Z výše uvedených důvodů předkládáme návrh na pověření starostky k rozpočtovým změnám do výše 
300 000 Kč na jednu rozpočtovou změnu a třídu. 

Připomínky k tomuto bodu: Občanka se ptá, proč se neschází v těchto záležitostech zastupitelstvo, 
ale rozhoduje pouze starostka.  

Paní starostka informuje přítomné občany, že zplnomocnění se vyžaduje hlavně z důvodu  
nepředvídatelných změn v rozpočtu. Nové zastupitelstvo nebylo předchozím zastupitelstvem 
seznámeno se všemi závazky a neplnění těchto závazků znamená porušení zákona. 

Pan místostarosta opět vysvětluje, že starostka by měla kompetenci v rámci již zastupitelstvem 
schváleného rozpočtu přesouvat finanční prostředky mezi třídami. Může v omezených případech do 
300 tis. Kč přesunout peníze z jedné položky a třídy do druhé třídy na to, co je aktuálně potřeba. 
Není to o nákupech, které nejsou nezbytné. 

Pan zastupitel Ing. Potůček opět upozorňuje na to, že není včas informovaný a že z jeho hlediska není 
přijatelné, aby nad veřejnými financemi měl někdo dohled. Nelíbí se mu, že jedna osoba může 
pracovat s vyšším objemem finančních prostředků. Pan zastupitel Ing. Kmeč dodává, že všechny 
body včetně tohoto byly projednávány týden před veřejným zasedáním na společné schůzce 
zastupitelů. Pan zastupitel Potůček se nezúčastnil. Pan zastupitel Mgr. Soběslavský doplňuje, že na 
schůzce bylo řečeno, že bude pravomoc omezena pouze na rok 2023, ale teď to v usnesení chybí. 
Konstatuje, že je to velká pravomoc, nechápe, proč je tam plný rozsah na konci roku, je to dle něj 
příliš široká kompetence a proto návrh nepodpoří. 

Paní starostka čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 4 3  
Mgr. Radek Soběslavský 
Ing. David Potůček 
Ing. Kateřina Beránková 

0 0 

 
Usnesení č. 11-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

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

 
I. Rozpočtové příjmy v neomezené výši 
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II. Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu /třídy/ do výše 300 000 Kč celkem za 
jedno rozpočtové opatření a třídu 

III. Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu v příjmech i ve výdajích 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Bod č. 12 

Návrh: Přijetí opravného opatření – písařské chyby v Zápise z veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Předboj ze dne 19. 12. 2022 

Starostka obce seznamuje přítomné občany a zastupitele s opravným opatřením. V zápisu ze 
zasedání konaného dne 19. 12. 2022 byly u bodu č. 10 Schválení rozpočtu obce Předboj, usnesení č. 
12-19/12/2022/ZO chybně interpretovány jednotlivé složky schvalovaného rozpočtu obce. 
V usnesení bylo chybně uvedeno: „Příjmy 25 854 200 Kč z toho daňové příjmy 22 929 300 Kč, 
nedaňové příjmy Kč, přijaté transfery 278 600 Kč.“ Správně je: „Příjmy 25 854 200 Kč z toho daňové 
příjmy 22 650 700 Kč, nedaňové příjmy 2 924 900Kč, přijaté transfery 278 600 Kč.“ 

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:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 12-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s o u h l a s í 

s opravným opatřením chyby v Zápise z veřejného zasedání zastupitelstva obce Předboj ze dne 19. 
12. 2022, usnesení č. 12-19/12/2022/ZO 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Bod č. 13 

Návrh: Schválení dotace z rozpočtu obce Předboj pro TJ Sokol Předboj na rok 2023 

Starostka obce seznamuje přítomné občany a zastupitele s žádostí spolku TJ Sokol Předboj doručené 
dne 25. 1. 2023. Spolek požaduje finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na rekonstrukci fotbalového 
zázemí, údržbu travnatého hřiště a obnovu sportovního vybavení. Starostka obce sděluje přítomným 
zastupitelům a občanům, že pokračuje v přechozí spolupráci a finanční podporou TJ Sokol Předboj a 
navrhuje příspěvek ve stejné výši tj. 50.000 Kč, který byl  nastaven předchozím zastupitelstvem.   

Připomínky k tomuto bodu: Pan zastupitel Mgr. Soběslavský se ptá, zda je toto v rozpočtu, paní 
starostka odpovídá, že je. Nerozumí tedy tomu, proč se má bod schvalovat. Paní starostka odpovídá, 
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že je to z důvodu podpisu Veřejnoprávní smlouvy. Následně čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele 
k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 13-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce Předboj ve výši 50 000 Kč pro spolek TJ Sokol Předboj 

a   p o v ě ř u j e  
starostku k podpisu Veřejnoprávní smlouvy  

 
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 

 

Bod č. 14 

Návrh: Schválení dotace z rozpočtu obce Předboj pro Rybářský spolek Předboj na rok 2023 

Starostka obce seznamuje přítomné občany a zastupitele s žádostí Rybářského spolku Předboj 
doručené dne 1. 2. 2023. Spolek požaduje finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na nákup ryb, úklid a 
údržbu okolo rybníku. Rybářský spolek má letos již 94 členů. Starostka obce sděluje přítomným 
zastupitelům a občanům, že zde chce taktéž pokračovat v přechozí spolupráci a finanční podpoře 
Rybářského spolku Předboj ve stejné výši tj. 50.000 Kč, která byla nastavena předchozím 
zastupitelstvem. Starostka čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování: 
  

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 14-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e 

poskytnutí dotace z rozpočtu obce Předboj ve výši 50 000 Kč pro Rybářský spolek Předboj 

a   p o v ě ř u j e  
starostku k podpisu Veřejnoprávní smlouvy 

 
USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
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Bod č. 15 

Návrh: Schválení povolení výjimky ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – 
novostavba RD na pozemku parc. č. 233/193, k.ú. Předboj 

Starostka obce seznamuje přítomné občany a zastupitele s obsahem výjimky. Jedná se o novostavbu 
RD na parcele č. 233/193, ulice U Kůlen v obci a k.ú. Předboj podanou 5. 1. 2023 na základě Plné 
moci panem M. G.. Zastavěná plocha pozemku činí 18,1 %.  

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:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 15-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

p o v o l u j e    a    s ch v a l u j e 
výjimku ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona pro novostavbu RD na pozemku 

parc. č. 233/193, obec Předboj (ulice U Kůlen), k.ú. Předboj 
 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Bod č. 16 

Návrh: Schválení povolení výjimky ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – stavba 
garáže k RD na pozemku parc. č. 231/9  

Starostka obce seznamuje přítomné občany a zastupitele s obsahem výjimky. Jedná se o stavbu 
garáže ke stávajícímu RD (p.p.č. st 707) na parcele č. 231/9 v ulici Horňátecká v obci a k.ú. Předboj 
podanou 9. 1. 2023 na základě Plné moci panem Ing. M. G.. Zastavěnost i odstupové vzdálenosti 
jsou v projektu dodrženy.  

Připomínky k tomuto bodu: Občanka se dotazuje, zda ta garáž už není postavena. Pan místostarosta 
odpovídá, že nyní se povoluje výjimka ze stavební uzávěry, další kroky jsou věcí stavebního úřadu 
Starostka následně čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování. 
 

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 
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Usnesení č. 16-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

p o v o l u j e   a   s ch v a l u j e 

výjimku ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – stavba garáže k RD na pozemku 
parc. č. 231/9 v obci Předboj (ulice Horňátecká), k.ú. Předboj  

 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Bod č. 17 

Návrh: Schválení povolení výjimky ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – změna 
stavby před dokončením RD na pozemku parc. č. 250/61 

Starostka obce seznamuje přítomné občany a zastupitele s obsahem výjimky. Jedná se o změnu 
stavby před dokončením na parcele č. 250/61 v ulici U Remízu v obci a k.ú. Předboj podanou 21. 12. 
2022 na základě Plné moci paní H. T. Předává slovo panu místostarostovi. Pan místostarosta 
pokračuje, že projekt zná dobře, na pozemku byla schválena stavba bungalovu, ale stavebník 
v průběhu stavby vystavěl další patro. Jedná se tedy o černou stavbu. V nyní předložené PD není 
nijak zakreslen původní schválený dům, zastupitelé tak nejsou schopni zjistit, zda alespoň půdorys 
zůstal stejný. Domnívá se, že zastupitelé nemají kompetenci hlasovat o změně stavby před 
dokončením u stavby, která již existuje a kde se bydlí. Stavebním úřadem byl již dříve vydán příkaz 
na odstranění této přístavby, který byl ale přikryt touto žádostí. Pan místostarosta navrhuje 
nepovolit a neschválit tuto výjimku. 

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:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 0 7 0 0 

 

Usnesení č. 17-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

p o v o l u j e    a    s ch v a l u j e 

výjimku ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – změna stavby před dokončením 
RD na pozemku parc. č. 250/61 v obci Předboj (ulice U Remízu), k.ú. Předboj 

USNESENÍ NEBYLO SCHVÁLENO  
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Bod č. 18 

Návrh: 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 

Starostka obce seznamuje přítomné občany a zastupitele s obsahem výjimky. Jedná se o novostavbu 
RD na parcele č. 60/6 a 170/14 v ulici Pod Kapličkou v obci a k.ú. Předboj podanou 20. 1. 2023 na 
základě Plné moci panem Ing. M. G.. Starostka dále sděluje, že žadatel na základě konzultace 
s odborem územního plánování Brandýs nad Labem provedl ještě dodatečné a nutné úpravy PD 
z důvodu nemožnosti započítání pozemku parc. č. 170/14 do zastavěné plochy a dne 20. 02. 2023 
zaslal nové podklady a upravil svou žádost. Zastavěnost i odstupové vzdálenosti jsou v projektu 
dodrženy. 

Starostka čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování: 

 

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 18-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

p o v o l u j e    a    s ch v a l u j e 

 výjimku ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – novostavba RD na pozemku parc. 
č. 60/6 a parc. č. 170/14 v obci Předboj (ulice Pod Kapličkou), k.ú. Předboj 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Bod č. 19 

Návrh: Schválení povolení výjimky ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – 
přístavba ložnice k RD na pozemku parc. č. 233/226 a parc. st. 444, Západní stráň 318 

Starostka obce seznamuje přítomné občany a zastupitele s obsahem výjimky. Jedná se o přístavbu 
jedné místnosti (ložnice) o ploše 28 m² ke stávajícímu RD na parcele č. 233/226 a st. 444 v ulici 
Západní stráň v obci a k.ú. Předboj podanou 02. 02. 2023 žadatelem a stavebníkem. Zastavěnost i 
odstupové vzdálenosti jsou v projektu dodrženy. 

Pan místostarosta dodává, že je to na místě bývalé pergoly, zvenku to vypadá, že je hotovo, ale není. 

Starostka čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování. 

 
HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 
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Usnesení č. 19-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

p o v o l u j e  a  s ch v a l u j e 

výjimku ze stavební uzávěry dle § 99 odst. 3 stavebního zákona – přístavba ložnice k RD na 
pozemku parc. č. 233/226 a parc. st. 444 v obci Předboj (ulice Západní stráň), k.ú. Předboj 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Bod č. 20 

Návrh: 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 

Starostka obce seznamuje přítomné občany a zastupitele s problematikou a vysvětluje, že se jedná 
o stavbu přeložky VN (vysoké napětí) ke třem novým RD v ulici Ke Tvrzi. Smlouva je na obci již od 
října 2022. Obec v únoru zasílala žadateli a stavebníkovi spol. Kalců stanovisko k PD, kde u stavby 
VN hrozí konflikt s tlakovou kanalizací. Nyní je předkládána ke schválení samotná smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene. VB se týká pozemku p.č. 390/1 v k.ú. Předboj. Starostka 
předává slovo panu zastupiteli Ing. Mariánovi Kmečovi, aby případně vysvětlil podrobnosti. Pan 
zastupitel Kmeč vysvětluje, že se jedná o místo u bývalé restaurace u Svobodů směrem 
k centrálnímu transformátoru – jedná se o zakopání kabelů pod zem. Obec měla připomínky a 
požadavky jako zvýšení částky za břemeno a obnovu zeleně. Starostka ještě na závěr přítomným 
sděluje, že jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene činí 2.000 Kč, ale že dojednala přímo 
s developerem navýšení částky náhrady za umístění tohoto věcného břemene na 10.000 Kč, která 
bude obci zaplacena mimo smlouvu přímo developerem na základě vystavené faktury obcí. Tento 
požadavek byl již uveden ve vyjádření obce k uzavření smlouvy o SB ze dne 15. 02. 2023 a důvodem 
je především složitost celého případu.  

 
Připomínky k tomuto bodu: Zastupitelka Ing. Beránková se hlásí o slovo. Sděluje, že situaci zná, 
bydlí tam zaměstnanec ze školky, se kterým společnost také jednala a firma jim za překop jejich 
pozemku slíbila 13 tis. Kč, tak jestli není možnost, že by se situace změnila i u nich. Pan Kmeč 
odpovídá, že se vyjadřoval pouze za obec, a to v tom smyslu, že kabel VN nesmí být umístěn 
vedle splaškové kanalizace.  

Starostka následně čte návrh usnesení a vyzývá zastupitele k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 20-01/03/2023/ZO 

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

záměr zřídit věcné břemeno k p.p.č. 390/1 v k.ú. Předboj, 

s ch v a l u j e 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-
6003347/VB/01 název stavby: PY-Předboj – Ke Tvrzi VN přeložka 

a   p o v ě ř u j e  

starostku k podpisu této smlouvy 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Bod č. 21 

Návrh: Schválení nájemní smlouvy prostoru sloužícího k podnikání – potraviny u OÚ 

Starostka obce seznamuje přítomné občany a zastupitele s nutností uzavřít novou nájemní smlouvu 
na obchod s potravinami vedle obecního úřadu. Starostka sděluje, že dosavadní smlouva byla již 
několik let neplatná a tudíž právní zástupce obce Předboj připravil smlouvu novou. Záměr 
pronajmout prostor byl řádně dle zákona vyvěšen na úřední desce obce od 16. 01. 2023. Prodejce 
zůstává stejný, pronajímán bude prostor o výměře 54,1 m² na adrese Hlavní 18, Předboj. Nájem se 
poskytuje za účelem provozování prodejny potravin. Nájemné je sjednáno ve výši 36 tis. Kč ročně. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Výše nájemného nebyla stanovena jako cena obvyklá, při 
stanovení ceny byly zohledněny následující skutečnosti:  

- Prodejna potravin vždy patřila a patří k základním službám v obci. Zejména pro starší 
obyvatele je mnohdy i jediným místem pro nákup potravin. Je tedy v zájmu obce, aby zde 
prodejna potravin dále fungovala. 

- Zcela bezproblémový vztah se současným provozovatelem potravin. 
- Skutečnost, že se prodejna potravin nachází v objektu obce, umožňuje obci jednak regulovat 

smluvní vztah s prodejcem potravin a dále zabrání situacím, které se dějí v jiných obcích a to, 
že soukromý vlastník ukončí pronájem provozovateli potravin a ten v důsledku nemožnosti 
jiných prostor odchází z obce. 

  
Připomínky k tomuto bodu: Pan zastupitel Mgr. Soběslavský se dotazuje, proč je smlouva 
neplatná. Paní starostka uvádí, že ve smlouvě bylo uvedeno jiné jméno nájemce. 

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 7 0 0 0 

 

Usnesení č. 21-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s c h v a l u j e 
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nájemní smlouvu prostoru sloužícího k podnikání, 

a   p o v ě ř u j e  

starostku k podpisu této smlouvy 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
 

Bod č. 22 

Návrh: Schválení plánu rozvoje obce Předboj na roky 2023–2026 

Starostka obce předává slovo panu místostarostovi, který seznamuje zastupitele a přítomné občany 
s dokumentem Program rozvoje obce Předboj na období 2023-2026. Tento základní rozvojový 
dokument ukazuje představy současného vedení obce o její budoucnosti, navazuje však na předchozí 
plán rozvoje a to zejména v oblasti rozvoje školství. Další důležité oblasti představuje nakládání 
s odpadními vodami, dopravní problematika a dokumentace územního plánování – schválení změny 
č. 3 územního plánu a zvýšení kapacity základního školství. 28.2.2023 byla informativní schůzka 
s rodiči našich předškoláků o projektu školy Pod Beckovem. Tento projekt na navýšení školských 
kapacit o cca 800 žáků bude velmi nákladný a z dotace je hrazen jen částečně. Velkou část nákladů, 
dle odhadů 380 mil. Kč, budou muset průběžně hradit obce ze svých rozpočtů. Informace o škole Pod 
Beckovem jsou zveřejněny na webu obce. Již bylo hovořeno o ČOV, klíčová část projektu a to navýšení 
kapacity na 2500 EO je velmi problematická, je zažádáno o stavební povolení, ale jednání se 
zpracovateli PD jsou velmi složitá a zabírají velmi mnoho času. Další věc je změna č. 3 ÚP, stavební 
uzávěra již platí 6 let, nové zastupitelstvo má ke Změně č. 3 ÚP výhrady, pakliže ji schválí, v obci se 
uvolní další pozemky určené pro výstavbu a opět nebude stačit kapacita ČOV. Nyní bude snaha o 
řešení alespoň etapizací zastavitelnosti některých lokalit. Dále se budou řešit komunikace, přesunutí 
zastávek, přesunutí obratiště autobusu ke hřišti, stezku pro pěší z Předboje na aut. zastávku Předboj, 
rozcestí k hlavní silnici. Pan místostarosta v dokumentu upravuje kapacitu míst místní MŠ na 80 míst. 
Obec se chce zabývat i odvozem odpadu, jedná s Baští o sběrném dvoře, aby obec nebyla odkázána 
jen na velkoobjemové kontejnery. Plán rozvoje dále řeší i dopravu s důrazem na bezpečnost dětí. Již 
je realizováno jedno z prvních opatření. Dítě přebíhalo před autobusem, řidič osobního auta objížděl 
autobus a málem dítě srazil. Byla zde umístěna značka neobjížděj autobus. Nerespektování může 
pokutovat policie. Další opatření budou následovat: zrušení zastávky před úřadem a posunutí těchto 
zastávek do bezpečných vzdáleností. Dále se řeší vybudování obratiště autobusu u hřiště, přechody 
pro chodce, další zastávka na znamení U rybníka. Stezka k silnici III/0086 – byla zpracovaná studie, 
kde chyběly přechody pro chodce, a počítala pouze s jižní variantou připojení. Varianta ze severní 
strany se jeví jako lepší, vyhnula by se přechodům frekventovaných obslužných komunikací.    

Plán rozvoje obce je zpracován podle šablony Ministerstva pro místní rozvoj ČR a je klíčový pro 
získávání dotací. To, co tam není uvedeno, na to by obec nedosáhla a musel by se program upravit. 
Jsou tam věci z volebního programu a projekty, které navazují na předchozí vedení obce.  Celé znění 
plánu rozvoje bude přílohou tohoto zápisu. Pan místostarosta následně sděluje, že  
Strategický plán rozvoje obce Předboj na delší než čtyřleté volební období by obec ráda zadala 
ke zpracování do dvou let.  

Připomínky k tomuto bodu: Občan se vyjadřuje k projektům p. M.. Zhruba v roce 2000, kdy byl 
zpracováván ÚP, bývalá starostka obce dohodla s panem M., že může budovat „krychle“, jen když 
zachová průchod odzadu od hasičárny až k rybníku. Byla to úžasná možnost, jak se dalo dojet s 
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kočárkem z centra k rybníku. Tato cesta byla závazná jak v územním tak v zastavovacím plánu. Nyní 
není možné tudy projít a občan konstatuje, že je to námět k zamyšlení a exkurs do historie obce. 
Druhá věc – výjezd okolo rybníka k paní doktorce, zpevněná plocha s bývalou stodolou dřevák 
(lokalita U Kůlen) – tam bylo navrženo sportoviště a tenisové kurty, tato věc se nesplnila, prosí o 
prověření. Děkuje za snahy o přesun točny autobusu. 

Pan místostarosta upřesňuje, že v lokalitě U Kůlen je jediná zbývající volná parcela určená dle ÚP 
k využití pro plochy veřejné vybavenosti (dříve tam byla plánována např. multifunkční budova a 
školka). 

Občanka se dotazuje na rekonstrukci historické návsi – pan místostarosta upřesňuje, že se o to bude 
obec snažit po přesunutí obratiště autobusu z centra obce.  

Občan se dotazuje na územní plán, zastupitel Ing. Kmeč informuje, že poslední změna byla 
připravována od roku 2017, nyní je ve stádiu, že se buď dá schválit nebo zamítnout. Již se nedá měnit.  

Občan se dotazuje, zda se bude obec nadále rozšiřovat, zastupitelé shodně odpovídají, že ne.  

Zastupitel Mgr. Soběslavský čte část týkající se územního plánu, která mu nedává smysl. Upozorňuje, 
že Plán rozvoje obce nebyl zpracován ve spolupráci s opozicí. Pan místostarosta opakuje, že Změna 
č. 3 je připravena ke schválení, prostor pro další rozšíření zastavitelných lokalit mimo lokality 
schválené Územním plánem neumožňuje a jediné, o co se bude při schvalování této Změny snažit, 
je etapizace zástavby některých lokalit nebo zachování stavební uzávěry v některých lokalitách do 
doby, než bude rozšířena kapacita ČOV. Dále se v této souvislosti zmiňuje v Plánu rozvoje obce 
Předboj možnost změny využití některých z lokalit ve vlastnictví obce tak, aby umožnila např. 
omezenou výstavbu rodinných domů. Pan místostarosta doufá, že tato možnost využita nebude, ale 
v případě kritického nedostatku finančních prostředků potřebných např. pro rekonstrukci a navýšení 
kapacity ČOV je nutné počítat i s touto variantou. Zastupitel Mgr. Soběslavský říká, že navrhovaný 
plán rozvoje opoziční zastupitelé neviděli a o spolupráci se proto nejedná. Nemůže s ním tedy 
souhlasit. Upozorňuje, že přístřešek u autobusové zastávky před OÚ měl být do konce roku 2022 a 
teď má být až v dubnu.  

Občanka se dotazuje, kam chce vedení obce přístřešek na autobusovou zastávku šoupat. Zastupitel 
doc. Ing. Kocourek, PhD. vysvětluje, že poloha nových zastávek v centru obce závisí na návrhu 
podoby návsi. Občanka se hrozí, že bude mít zastávku pod okny. Pan zastupitel Kocourek odpovídá, 
že návrh jak zastávek, tak samotné podoby návsi se připravuje. Až bude hotova první studie, bude 
představena veřejnosti. Nyní se o ničem nerozhoduje. 

HLASOVÁNÍ: PRO:  PROTI:  ZDRŽELI SE:  NEPŘÍTOMNI:  

 4 0 3  
Mgr. Radek Soběslavský 
Ing. David Potůček 
Ing. Kateřina Beránková 
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Usnesení č. 22-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj po projednání 

s ch v a l u j e  
Plán rozvoje obce Předboj na roky 2023–2026 

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO 
  

Bod č. 23 

Návrh: Projednání petice pro odvolání starostky dle zákona č. 85/1990 Sb. 

Paní starostka uvádí, že se pod petici podepsalo celkem 69 občanů (1 bez trvalého pobytu v obci). 
V obci je přihlášeno 1346 obyvatel, jedná se tak o 5,12 % občanů a zastupitelstvo musí záležitost 
projednat na veřejném zasedání nejpozději do 90 dnů od předání. 
Starostka obce předává slovo panu místostarostovi, který se ptá, kdo za petenty bude petici 
prezentovat. Z pléna se ozývá, že tu nikdo není. Pan místostarosta žádá o prezentaci petice. Vstává 
občan pan J.S., který ji napsal spolu s přítelkyní. Uvádí, že ji sepsal na základě informací, že někteří 
občané nejsou spokojeni. Občané se ptají, jak dlouho v obci občan J. S. žije, ten odpovídá, že rok 
a půl. Občanka se dotazuje na důvody sepsání petice. Občan J. S. odpovídá, že zde vodí děti do 
školky a slyšel z úřadu hluk. Občané chtějí, aby je pan J. S. seznámil s obsahem petice. Pan J. S. 
neví, tak mu pan místostarosta musí petici půjčit. Pan J.S. pak čte jednotlivé body petice. Občan 
vystupuje, že mu spíše vadí, že tu jsou lidé, kteří nejsou přihlášení k trvalému pobytu. Občané se 
dožadují důkazu o šikaně.  Vstává bývalá úřednice a říká, kdo z obce po nástupu starostky do funkce 
odešel, jak se k nim starostka chovala, ale sama nic neslyšela a u ničeho nebyla. Tvrdí, že 
zaměstnance paní starostka vyhodila, poukazuje na novou úřednici, která po 2 měsících odešla a 
vyzývá občany, ať se  podívají na výběrové řízení, které je nyní vyvěšeno na úřední desce. Nechápe, 
jak takovou náplň práce mohou úřednice zvládnout. Nerozumí tomu, proč odešla úřednice se 
zkouškami a proč paní starostka nabírá další zaměstnance.   

O slovo se hlásí zastupitelka Ing. Beránková a pan místostarosta jí předává slovo. Paní zastupitelka 
Beránková se vyjadřuje k problematice se školkou a všem přítomným sděluje, že ona sama se od 
petice distancuje. Dále sděluje, že psala na fb, že už nebude reagovat, ale protože paní starostka 
dala na dnešek informace o Veřejnosprávní kontrole hospodaření v MŠ, tak jí donutila se vyjádřit. 
Paní zastupitelka Beránková začíná hovořit o průběhu veřejnosprávní kontroly hospodaření (dále 
jen „VSK“) a poukazuje, že výsledek VSK jenom „možná“ není v pořádku a snaží se všechny 
přítomné přesvědčit, že žádné chyby v hospodaření MŠ nebyly a že obec lže i přes skutečnost, že 
byla nalezena závažná pochybení v hospodaření.  Dále paní Ing. Beránková  sděluje, že jí byl snížen 
platový výměr od ledna 2023 a že kontrolující je zároveň i účetní obce a pověřencem GDPR pro 
obec i pro MŠ. Sděluje, že neustále naráží na odpor od zřizovatele, a že nic podobného nikdy 
předtím nezažila. Paní Ing. Beránková dále všem sděluje, že jí obec a nové zastupitelstvo 
zlikvidovalo a vše co bylo zřizovatelem učiněno, bylo protizákonné. Paní Beránková sděluje, že 
kontrolující informovala paní starostku, že kraj platí všechny platy, ale ze zákona to tak není. Dále 
paní Beránková sdělovala informace ohledně rozpočtu MŠ na rok 2023 - Měla předložit rozpočet, 
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ale řeklo se, že se musí rozpočet upravit, i když byl předložen na 3 třídy jako na 2 třídy. Vedení obce 
ji řeklo, že jí tolik nedají. Byla domluvena schůzka, kdy se mělo dohodnout, kde by se dala ještě 
školka zlevnit. Paní Beránková podotýká, že od začátku jednala mile, vstřícně, takhle byla zvyklá se 
zřizovateli jednat. Na schůzku ovšem nedošlo, omluvila se z ní. Byl vyvěšen rozpočet na 2,2 mil. Kč.  
Dle paní Beránkové šlo o mzdy zaměstnanců. Vedením obce ji bylo doporučeno, aby předložila 
rozpočet na 1,5 mil. Kč. Ten také předložila, ale měla potřebu říci, že to není dostačující, že za to 
školka nevyžije. Upozornila zřizovatele na rizika rozpočtu, protože by hned v lednu musela žádat o 
další peníze a všichni by se ptali, proč žádá, když rozpočet podepsala. Zaregistrovala informaci, že 
byl velký problém sehnat někoho, kdo školku převezme, že na to dala krátkou lhůtu. Mohla 
rezignovat už 10. ledna, ale slušně zůstala, aby dokončila, co měla. Dále sděluje, že 12.12.2022 
zřizovatele upozornila, že uvažuje o rezignaci, že se takto nedá pracovat pod tlakem paní starostky. 
Mezi svátky ještě s paní účetní rozporovaly kontrolu s protiprávními vyjádřeními. Svým 
zaměstnancům řekla, že skončí.  Obec žádala o příspěvek na předškoláky, na provoz, na vybavení 
3. třídy s tím, že se to kdyžtak na konci roku dorovná, ale na to už nedošlo, protože se změnilo 
vedení. Bylo jí vytýkáno, že MŠ rok 2022 končí se ztrátou a dodala, že dle zákona kryje ztrátu 
zřizovatel. Paní Beránkové velmi vadilo, že o začátku roku nebylo hovořeno ani s ní ani s rodiči ani 
se zaměstnanci. Kdyby bylo hovořeno, vedení obce by jistě zjistilo, že mezi zaměstnanci je bývalá 
ředitelka školky. Nemuselo dojít k tomu, že se někdo nahonem sháněl. Poslední den alespoň 
informovala rodiče, že paní učitelky zůstávají. Paní starostka ji požádala dne 23. 1. o schůzku dne 
25.1. 2023, ze které se omluvila a nedostavila se, protože zařizovala věci pro děti a zaměstnance. 
Dostala od ní hrubé porušení kázně. Domnívá se, že není nijak povinována dojít na schůzku, jak 
paní starostka řekne. 26. 1.  ji paní účetní volala, že ji paní starostka vzkazuje, že nespolupracuje a 
že si jde sama do školky udělat inventuru. Na to nemá právo. Bylo jí nařízeno předání školky 
zastupujícímu řediteli. Paní Beránková ani účetní školky nevěděly, kdo bude nový  ředitel. S novým 
panem ředitelem si předali vše, co bylo třeba. Nakonec byla šťastná, že přišel někdo, kdo školství 
rozumí a rozumí i jí. Dále nabízela, že když by bylo cokoli potřeba, může nový pan ředitel zavolat. 
Konstatuje, že takto pracovat nelze a její odchod byl úplně zbytečný. Dále sděluje, že ještě než 
odešla, zařídila plavání a školku v přírodě. Záleží na tom, jestli školka bude dofinancovaná. 
Předpokládá, že ano, protože problém byl Beránková. Distancuje se od petic, nechce takto 
pracovat a žít, chce žít v klidu. V takových podmínkách by nezůstal nikdo. Za 9 let práce, prosí, aby 
toto již ustalo. Vrací se k GDPR, které bylo porušeno, ale protože paní kontrolorka je pověřenec 
obce i školky, tak vlastně nebylo. Vadí jí, že jsou ve zprávě identifikovatelní zaměstnanci, byly 
zveřejněny jejich platy i s pozicí. 

Nový zastupující pan ředitel (od 1.2.2023) se hlásí o slovo a k celé záležitosti se vyjadřuje: Paní 
Beránková má pravdu v tom, že předání proběhlo korektně, „dokonce se mi omluvila za to, že 
vymazala věci z počítače, protože nevěděla, komu to bude předávat“. Paní Beránková dodává, že 
cokoli pošle. Pan ředitel dále sděluje, že není pravda, že by veřejnosprávní kontrolu nařídila paní 
starostka. 2. kontrolu nařídil on, on o ni požádal, má na to právo, jelikož chce předat řediteli, co 
vzejde z výběrového řízení, školku v pořádku po všech kontrolách. Paní Beránková říká, že mluvila 
o 1. kontrole. Pokračuje pan ředitel, který uvádí, že má za sebou první měsíc ve školce a první 
výplaty. Na výplaty z MŠMT dostal na 2 měsíce okolo 2 mil. Kč, po zaplacení výplat ještě zůstalo na 
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dalšího 1,5 měsíce a výsledně ušetří 170 tisíc. Nemusel vzít z peněz zřizovatele ani korunu. Z peněz 
zřizovatele zaplatil veškerý provoz školky a ještě mu zbylo. Osobně vede jinou školu a školku, kde 
jenom na MŠ má rozpočet 450 tisíc Kč z rozpočtu města na provoz. Poukazuje na to, že Předboj je 
malá obec a lidé by se měli spojit a něco budovat a ne se takto rozdělit a očerňovat se.  

Občané se ptají na 1. kontrolu v listopadu, co bylo špatně. Pan ředitel odpovídá, že vše je 
zveřejněno na stránkách obce. Pokud paní Beránková naráží na to, že bylo porušeno GDPR, tak 
existuje orgán, který dohlíží nad správností dodržování GDPR. Paní Beránková do toho vstupuje s 
tím, že dohodu porušil i pan ředitel. Tu dohodu, co měly mezi sebou. 

Občanka se opět ptá na 1. kontrolu, jestli je to tak, že když bylo něco špatně, tak proto proběhla 2. 
kontrola? Pan ředitel upřesňuje, že 1. kontrola byla za rok 2021 a pan ředitel požádal o 2. kontrolu 
za rok 2022.  

Občan říká, že školka rozdělila obec. Rád by si vyjasnil, kde je pravda. Zajímá se o hrubé porušení 
a že se nevyplácely vratky ze stravného, protože tam byli neplatiči. Co tedy ukázal audit? Pan 
ředitel vysvětluje, že přeplatky teď nemohou být vráceny, že se musí vše zkontrolovat a že je tam 
více neplatičů, než bylo uváděno (více než 2). V dalším ho směruje na stránky obce. 

Živelnou diskuzi ukončuje pan místostarosta a žádá, aby se lidé o slovo hlásili. Dává slovo paní 
zastupitelce Ing. Beránkové. 

Paní zastupitelka Beránková říká panu řediteli, že má ještě přístup a chodí do banky. Chodí do 
banky, když mu to napíše, a že tedy přesně ví, že pan ředitel dostal ty peníze, které ona nedostala. 
Pan ředitel upřesňuje, že dostal jedno čtvrtletí, které by dostala stejně tak jako on. A ptá se jí, zda 
chodila do banky i v době, kdy už nebyla ředitelkou? Paní Ing. Beránková odpovídá, že ano. 

Zastupitel Mgr. Soběslavský se ptá, kdy bude vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele. Dále 
upozorňuje na zmatek v kontrolách a poukazuje, že paní Beránková nijak na pana ředitele 
neútočila na rozdíl od pana ředitele. Ohledně GDPR ještě k petici se zastává autora petice, že není 
důvod se ho ptát, jak dlouho zde bydlí. Petice je k zamyšlení, podepsalo ji 69 lidí. Ohledně 
podloženosti tvrzení v petici, on sám kontrolu v MŠ sledoval zpovzdálí a souhlasí s náladou při 
kontrole, kterou popisovala paní Beránková. Paní pověřenkyně 2x anonymizovala údaje při 
zveřejňování zprávy o kontrole, což nesvědčí o její kompetenci GDPR. Navíc je pověřenkyně 
aktuálně ve střetu zájmu a mělo by to být reflektováno vedením obce. 

Občanka se ptá, kdo pověřil pana ředitele dočasným řízením MŠ a proč ještě nebylo vyhlášeno 
výběrové řízení. Paní starostka odpovídá, že ředitele pověřila ona a výběrové řízení bude vypsáno 
v krátké době. 

Občanka se dotazuje, kolik má paní starostka poradkyň na DPP a kolik to obec stojí. Občanka se 
dále dotazuje, jestli je poradkyně z Předboje a jestli na zasedání může být cizí člověk.  
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V diskuzi vystupuje opět autor petice pan J.S. a vyjadřuje se k novému panu řediteli. Popisuje 
situaci, kdy si byl vyzvednout svého syna ve školce, pana ředitele potkal a ten ho před jeho synem 
informoval, že na něj podal trestní oznámení za šíření nepravdy. 

Občanka se dotazuje, jakým způsobem bude vedena školka o prázdninách, kdo ji povede, jestli 
zůstanou současní pedagogové a jestli mají dostatečné vzdělání. 

Další občanka se ptá, kde pan ředitel pracoval dříve, rozvinula se diskuze o dřívějším působení 
zastupujícího ředitele MŠ. 

Občanka po paní starostce chce, aby se vyjádřila k šikaně zaměstnanců. Paní starostka sděluje, že 
paní úřednice odešla ve zkušební době. 

Slova se ujímá pan místostarosta, který byl pověřen vedením schůze. Opět vrací k petici a chce 
sdělit také svůj názor, že není obvyklé, aby se osočený člověk postavil a hájil se. Chce se vyjádřit 
k bodům petice včetně bodu k situaci ve školce. Občané nechtějí slyšet pana místostarostu, ale 
paní starostku. Část nespokojených občanů odchází. 

Po výměně názorů, jestli se může místostarosta obce vyjádřit i k věcem, které byly součástí 
obsáhlého projevu bývalé ředitelky MŠ Předboj a zastupitelky obce paní Ing. Beránkové, i když pan 
místostarosta zatím o paní Beránkové neřekl ani slovo, paní zastupitelka Ing. Beránková odchází 
ve 23:29 z jednací místnosti.  

Nyní je zastupitelstvo v počtu 6. 

Pan místostarosta se vyjadřuje k petici. 

Ve svém vyjádření udává, že paní starostka má kompetenci pro řízení obce, pracovala jako 
úřednice v Kojeticích a Panenských Břežanech. Má vyšší kvalifikaci než kdokoli jiný, dokonce, dle 
jeho názoru, i její pracovní nasazení je mnohem vyšší, než je v komunální politice zvykem.  Po 
boku má místostarostu, který má zkušenost 24 let z komunální politiky, nejen z Městské části 
Prahy 3, ale i z řízení hl. m. Prahy. Obec řídí společně a za pouhé 4 měsíce dokázali zahájit práce 
u většiny projektů, které slíbili občanům. Obec vede paní starostka s přehledem. Není pravdou, 
jak bylo uváděno v příspěvku jedné z bývalých referentek obce, že účetní obce byla vyhozena. 
Paní účetní dala výpověď 26.9.2022, den po volbách do zastupitelstva obce. Dalším problémem 
bylo nepředání obce. Díky úsilí paní starostky byla v krátkém čase sehnána nová paní účetní, byl 
zařízen nový účetní program, sestaven a schválen rozpočet obce, spuštěn rozklikávací rozpočet 
na webu obce, zaveden platební terminál pro občany. Díky tomu, že nastoupila nová účetní, bylo 
nutné převzít účetnictví obce tzv. s čistým stolem. Předání účetnictví obce neproběhlo úplně 
v pořádku – bývalá paní účetní nepředala účetnictví, tak jak bylo požadováno. Kontrola 
hospodaření příspěvkové organizace MŠ Předboj se neobešla bez problémů a byla doprovázena 
řadou emocí ze strany ředitelky školky. I když se jednalo o standardní veřejnosprávní kontrolu, 
bylo vedení obce neustále z něčeho osočováno a očerňováno. Problémy, které se objevily, je nyní  
potřeba řešit. Co se týká odchodu zaměstnanců úřadu, všichni odešli sami na svou žádost a obec 
nyní hledá dobrý tým, který zvládne spoustu povinností, které obec má v samostatné i 
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v přenesené působnosti. Dále pan místostarosta uvedl, že z úkolů, které obec řeší, je v současné 
době hlavně ČOV, velmi komplikované převzetí infrastruktury od developera Mi Querido, nová 
plánovací smlouva v lokalitě Na Ladech, kde minulé rezignovalo na jakoukoli iniciativu a žádnou 
plánovací smlouvu nepřipravilo, výstavba nové svazkové školy Pod Beckovem. Byly zahájeny 
práce na dopravních opatřeních v obci, v prvé řadě směřující k větší bezpečnosti školáků na 
zastávce autobusu před obecním úřadem, podařilo se rozšířit a doplnit jízdní řád autobusu o nové 
časy, bylo zadáno přepracování studie na cyklostezku směrem na zastávku autobusu na ulici 
Mělnickou, s projektantem je v řešení nové hřiště u školky pro naše předškoláky, zadávají se 
opravy chodníků v obci. Připravuje se prořez stromů kolem rybníku, byly zadány práce na 
projektu opravy hráze Předbojského rybníka včetně odbahnění a opravy malého rybníka v obci 
s možností získání dotací na tuto projektovou přípravu. Vedení obce intenzivně jedná se zástupci 
Středočeského kraje o průběžné údržbě zničeného povrchu křižovatky ulic Hlavní a silnice č. I/9 
(Mělník Praha) a zároveň s tím vyvíjí maximální úsilí o zachování alespoň nějaké průjezdnosti této 
křižovatky (čištění silnice, odvodnění, průchod k zastávce atp.). Jako první byl zrušen projekt 
demolice a výstavby nového technického zázemí obce. Tento projekt se z ekonomického pohledu 
(cca 9 mil. Kč) bez dotačních možností jevil jako naddimenzovaný, neekonomický a nedomyšlený. 
Bude se hledat efektivnější a ekonomičtější řešení objektu a zázemí pro technickou údržbu obce. 
Řešíme napojení stezky na Panenské Břežany a pěší stezky kolem lokality Západní stráň, novou 
výsadbu dřevin v obci i mimo obec, územní plán a jeho změnu č. 3, výjimky ze stavební uzávěry 
jsou povolovány až po odborném prověření limitů naší ČOV, v plánu jsou úpravy nového 
cyklotrialového hřiště, velká údržba herních prvků na hřišti u Západní stráně. Spolu se zastupiteli 
a výbory se snažíme se o obnovení kulturního života v obci po covidovém umrtvení, oživili jsme 
setkání s jubilanty, podporujeme aktivity místních spolků a společenství, rozšiřujeme a 
zkvalitňujeme aktivity obce v kulturní a sociální oblasti … 

Jen v krátkosti malá informace k ČOV: Stav ČOV byl ke dni našeho převzetí úřadu takový, že byla 
daleko pod hranicí plánované kapacity, vyžadovala přijetí nezbytných opatření, které by zajistily 
její kvalifikovaný a odborný dohled a správu, aby byl zajištěn její chod. Nechali jsme vypracovat 
soubor nezbytných opatření, která by měla vést ke stabilizaci provozu do doby velké rekonstrukce 
tohoto zařízení. Zorganizovali jsme výběrové řízení na zhotovitele těchto opatření a požádali o 
dotace na tuto akci. Zároveň s tím pracujeme na projektu zvýšení kapacity ČOV, kde je sice 
podána žádost o stavební povolení, ale jsou velké problémy na shodě na dalším stupni projektové 
dokumentace s vítězným projekčním týmem, kde již zvažujeme některé kroky s naším právním 
zástupcem. Tato jednání jsou vyčerpávající i pro odborné konzultanty obce a nesměřují ke kýžené 
záruce, že rozšířená čistírna odpadních vod bude zcela funkční a v souladu s potřebami obce.  

K rozkladu Mateřské školy pan místostarosta uvedl, že paní Ing. Beránkové patří dík za dlouholeté 
vedení naší Mateřské školy, ale nelze zároveň přehlížet manažerské chyby v jednání o rozpočtu. 
Pan místostarosta obce uvedl, že nikdy neviděl tak lehkovážný přístup k rozpočtu obce, jako 
v tomto případě. Obec bude potřebovat např. na financování nové školy kolem 5 mil. Kč ročně po 
několik let a obec bude muset hledat na všech místech, kde lze ušetřit. Zároveň s tím, po rezignaci 
ředitelky školky, dostalo vedení obce pouhých 15 pracovních dní na sehnání zástupce za paní 
Beránkovou do doby vypsání řádného výběrového řízení. Nové VŘ bude vypsáno v dohledné 
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době, ale nový ředitel pravděpodobně nenastoupí na prázdniny, nástup se předpokládá od 1. září 
2023. 

V bodě petice o šikaně občanů obce má pan místostarosta zcela opačnou zkušenost. Na obec se 
zcela paradoxně obrací čím dál více občanů obce s nabídkou pomoci a zájmem o chod obce a naši 
činnost, že všem nejsme schopni ani poděkovat tak, jak bychom si přáli a jak by si zasloužili. Doufá, 
že naše práce ve prospěch obce jim bude dostatečným poděkováním… 

Závěrem pan místostarosta uvádí pár svých postřehů. „Jsme obec, která je v těsné blízkosti 
hlavního města Prahy, což sebou přináší řadu negativ, ale i pozitiv. Mezi ty negativa patří zejména 
to, že řada obcí a bývalých vedení umožnilo velmi širokou zástavbu svých území, a to i přes 
skutečnost, že by myslelo na páteřní infrastrukturu, zajištění základních povinností obce, a 
v neposlední řadě na prostředky pro uspokojování potřeb obyvatel. Práce pro obec však 
samozřejmě není práce pro jednoho člověka, žádný starosta se neobejde bez kvalitního a 
pracovitého týmu. Tady bych chtěl, spolu s paní starostkou, poděkovat všem kolegům, kteří byli 
na naší volební kandidátce a kteří nám stále výrazně pomáhají, jako i našim zvoleným kandidátům 
panu Ing. Mariánu Kmečovi a doc. Ing. Josefovi Kocourkovi, PhD., bez jejichž odborného zázemí 
a nesmírného nasazení by práce pro naši obec byla mnohem obtížnější, ne-li v některých 
ohledech zcela nemožná.“  

K dotazu autora petice pana J. S., jestli na něj bude podáno trestní oznámení v souvislosti se 
lživými formulacemi v obsahu petice, jej pan místostarosta Pecha ujistil, že on tyto věci nedělá a 
nehodlá na tom nic měnit. 

Občan se dále dotazuje na rozklikávací rozpočet, proč je nyní deficitní, pan místostarosta 
vysvětluje, že mezitím přišla vratka dotace a je nyní v přebytku. Dále se ptá, jestli peníze, které 
mu nebudou vráceny za stočné v rámci podružného vodoměru (nyní až nad 30 m³) budou použity 
např. na rekonstrukci čistírny. Dále se ptá, na co budou použity přes 2 mil. Kč na veřejnou zeleň, 
pan místostarosta vysvětluje, že v tom jsou i projekty a mimořádné práce jako např. kácení. 

Paní starostka při této příležitosti děkuje p. J. za pomoc při prořezávání stromů u rybníka.  

Dále se občan ptá, zda bude vystavěno také nějaké zázemí u veřejných hřišť, aby nemusel hned 
s dítětem domů, když se mu bude chtít čůrat. Pan místostarosta vysvětluje prostupy obcí, má 
v plánu veřejné grily, zázemí ve studii z roku 2014 je, včetně kiosku, ale nyní to není na pořadu 
dne.  

Usnesení č. 23-01/03/2023/ZO 

Zastupitelstvo obce Předboj  

b e r e   n a   v ě d o m í   

petici a projednalo jí.  

Zastupitelstvo obce Předboj  

neshledalo důvody pro odvolání starostky obce, tak jak je požadováno v petici. 
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Bod č. 24  
Různé:  

Starostka obce informuje přítomné zastupitele a občany  
- o přistavení mobilní sběrny nebezpečných odpadů a velkoobjemových kontejnerů – 31. 03. 2023 

a 1. 04. 2023 – vše je na webu 
- o stočném za rok 2022 (bylo zjištěno, že v minulosti někdo vůbec neplatil stočné a nemá žádnou 

smlouvu), občané dostanou řádné faktury místo lístečků s částkou k zaplacení 
- o plánovaných kulturních a volnočasových akcí:  

Divadlo 17. 03. 2023 od 19:30 v Yard Resort (vstupenky je stále možno zakoupit na OÚ za 150 Kč), 
Dětský den 03. 06. 2023,  
770 let výročí obce.  

 
Bod č. 25 
 
Diskuze: 
 
Diskuze probíhala u každého bodu jednání. 
Zastupitel Mgr. Soběslavský prosí, aby informace dostával včas, stačí týden dopředu, dále upozorňuje, 
že k bodům dle jednacího řádu mají být připojeny důvodové zprávy. 
Pan občan upozorňuje na křížení dvou komunikací při stavbě VRT a dále jedná soukromě se 
zastupitelem Kocourkem. 
 
 Pan místostarosta ukončuje veřejné zasedání zastupitelstva v 0:06 hod dne 02. 03. 2022. 
 
 
Zapsala: Lucie Fiury, DiS.  

Ověřil: Bc. Ondřej Pecha  

Ověřil: Doc. Ing. Josef Kocourek Ph.D.  

Schválila: Mgr. Dagmar Horevajová  

 

 

V Předboji dne 9. 3. 2023 

 
 


