Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zdiby,
konaného dne 27. 6. 2019 od 17:00 hod.,
v sokolovně TJ Sokol Veltěž, Průběžná 76, Zdiby
Zahájení: v 17:00 hod.
Přítomni: JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jiří Žáček,
p. Zdeněk Jurkeník, Ing. Jakub Krejcar, Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina
Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol Nepala
Omluveni: Mgr. Milan Baier, Ing. Bc. Jitka Homolová, Mgr. Ing. Jan Urban, Luděk Wachtl
Neomluven: p. Jan Tvrdý
V 19:35 odešel p. Zdeněk Jurkeník a Ing. Jiří Žáček

BOD č. 1
a)

Název: Zahájení

Paní starostka JUDr. Eva Slavíková zahájila zasedání zastupitelstva a poděkovala občanům za
účast. Paní starostka konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno předepsaným způsobem.
Pozvánka na toto jednání včetně programu byla v zákonem stanovené lhůtě vyvěšena na
úřední desce, na webu obce a na Facebooku.
Paní starostka určila jako zapisovatelku paní Simonu Drake.
Poté paní starostka oznámila, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva
obce a uvedla, že z účasti na zasedání se omluvili pan Luděk Wachtl, paní Ing. Bc. Jitka
Homolová, Ph.D., pan Mgr. Milan Baier a pan Mgr. Ing. Jan Urban. Neomluvil se pan Jan
Tvrdý.
Paní starostka uvedla, že před schválením programu měla v plánu splnění slibu pana Tvrdého,
protože jej ještě za poslední půlrok nesplnil, ale z důvodu neomluvené nepřítomnosti pana
Tvrdého tento bod vynechává.
Pan Česnek na vyzvání paní starostky oznámil, že během zasedání jsou pořizovány
videozáznamy pro potřeby obce Zdiby, a také doplnil, že veškeré informace jsou vyvěšeny u
vstupu do místnosti.
b)

Název: Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého zastupitelstva obce

Paní starostka oznámila, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen s drobnými
úpravami, ale bez námitek paní Mgr. Beatou Sabolovou a panem Ing. Jakubem Krejcarem a
vyzvala zastupitele k hlasování o schválení zápisu ze dne 28. 3. 2019.

Hlasování:
Bod č. 1) b - Ověření zápisu z minulého zastupitelstva obce
Pro návrh
10
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jiří Žáček, p. Zdeněk
Jurkeník, Ing. Jakub Krejcar, Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr.
Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol Nepala
Proti návrhu
0
Zdržel se
0
Nehlasoval
0
Návrh byl přijat.
Navrženi jako ověřovatelé tohoto zápisu byli: paní RNDr. Hana Španielová, Ph.D. a pan Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D.
Hlasování:
Bod č. 1) b - Schválení ověřovatelů
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jiří Žáček, p. Zdeněk
Jurkeník, Ing. Jakub Krejcar, Ing. Kateřina Kolářová, p. Anatol Nepala
Proti návrhu

0

Zdržel se
2
Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D., RNDr. Hana Španielová, Ph.D.,
Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje ověřovatelem zápisu paní RNDr. Hanu Španielovou,
Ph.D. a pana Mgr. Jaromíra Chalupského, Ph.D.
c) Název: Schválení programu jednání zastupitelstva obce Zdiby dne 27. 6. 2019
Návrh programu:
1) a) Zahájení,
b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého zastupitelstva obce,
c) Schválení programu.
2) Informace o činnosti orgánů obce.
3) Pořízení nového územního plánu obce Zdiby.
4) Projednání zásad pro výstavbu v obci Zdiby.
5) Další postup ve věci výstavby kanalizace v obci Zdiby.

6) Uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 29. 6. 2018 uzavřené mezi
obcí Zdiby a KB a.s.
7) Vyhodnocení dotazníkového šetření a k realizaci zpracování Plánu rozvoje obce Zdiby
pro r. 2019-2025.
8) Přijetí rozpočtového opatření č. 2/2019.
9) Schválení úprav závazných rozpočtových ukazatelů organizace Základní škola a Mateřská
škola Zdiby, příspěvková organizace pro r. 2018.
10) Pověření Rady obce Zdiby k úpravám závazných rozpočtových ukazatelů organizace
Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace.
11) Schválení Účetní závěrky obce Zdiby.
12) Schválení Závěrečného účtu obce Zdiby.
13) Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Zdiby na roky 2020-2021.
14) Přijetí dotace – pro pořízení cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH Zdiby.
15) Schválení zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na nákup cisternové
automobilové stříkačky pro potřeby JSDH Zdiby.
16) Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 105/62, k. ú. Přemyšlení o výměře 93 m2
a záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 105/63, k. ú. Přemyšlení.
17) Prodej části pozemku parc. č. 114/3, k. ú. Brnky o výměře 1 m2, části pozemku parc. č.
240/1, k. ú. Zdiby o výměře 8 m2 a pozemku parc. č. 53/12 k. ú. Zdiby o výměře 19 m2.
18) Přistoupení obce Zdiby do Sdružení obcí Koridor D8.
19) Žádost TJ Sokol Veltěž o poskytnutí finančního daru pro zajištění sportovní činnosti a
materiálního vybavení.
20) Přistoupení obce Zdiby do sdružení VKM.
21) Závěr.
Hlasování:
Bod 1) c - Schválení programu jednání zastupitelstva obce Zdiby dne 27.6. 2019
Pro návrh
10
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jiří Žáček, p. Zdeněk
Jurkeník, Ing. Jakub Krejcar, Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr.
Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
BOD č. 2
Název: Informace o činnosti orgánů obce
JUDr. Eva Slavíková: Konstatovala, že informace o činnosti orgánů obce byly vždy až
posledním bodem, ale že nadále bude zařazovat tento bod jako první, aby se občané mohli
zeptat na to, co je zajímá, a nemuseli čekat až do úplného konce zasedání.
JUDr. Eva Slavíková: „Co v tuto chvíli děláme a na čem pracujeme? My jsme nyní nově
zajistili a rozšířili sociální služby v obci Zdiby. Věřím, že potěšíme především seniory –

zajistíme jim dopravu k lékaři, na úřady a k nákupu základních životních potřeb – vše je již
připravené.
Dále jednáme o tom, že brzy (od 1. 1. 2020) bude v obci ordinace praktického lékaře – je již
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí nájemní. Možná se to bude zdát jako dlouhá doba, ale
je zde vcelku dlouhá agenda (výběrové řízení v rámci Středočeského kraje, nezbytné
registrační kroky paní doktorky, jednání se zdravotními pojišťovnami, aj.). Je to složitá
procedura, ale věřím, že vše máme připravené, řekla na závěr k tomuto tématu.
Problémem, který nyní řešíme, je také znovuotevření skládky v Ďáblicích – možná jste se
doslechli, že se společnost FCC Česká republika chystá znovuotevřít již zrekultivovanou a
uzavřenou část skládky, kde jsou již cca devatenáctileté vzrostlé stromy. My jsme se
samozřejmě vyjadřovali nesouhlasně – dle již existujícího posudku dochází v místě skládky a
jejím okolí ke kontaminaci podzemních vod. Znovuotevření by také znamenalo uvolnění
pachových látek z hnilobných procesů a nikdo neví, co se tam v tuto chvíli přesně děje. Dle
mého názoru se dokumentace s touto problematikou pachových látek nevypořádala –
odkazuje na jiné skládky. Mělo být veřejné projednání, kterého jsem se osobně zúčastnila,
nicméně investor si to ve dveřích rozmyslel a z veřejného jednání odešel. Projednání bylo
tedy zrušeno a nově bude 24. 7. 2019, kde se samozřejmě znovu zúčastníme a budeme hájit
zájmy obce Zdiby.
Další věcí, kterou se zabýváme je příprava autobusových zastávek – máme od Vás
z dotazníkového šetření pozitivní zpětnou vazbu. Klademe si za cíl nastavit oficiální
autobusové zastávky v obci. Nejsme si jisti, jak se nastavení celého systému bude časově
vyvíjet – předpokládáme ale, že se bude jednat o několik měsíců. Nyní nastavení
konzultujeme se zástupkyní Krajského ředitelství policie ve Vinoři, následně budeme žádat o
oficiální vyjádření jak ve Vinoři, tak v Brandýse nad Labem.
Jako velký posun vnímám získání stavebního povolení na stavbu vodovodního řádu v ulici U
rybníka. Vše je nyní připraveno, pouze je potřeba naprojektovat přípojky. Pokud vše půjde,
jak má, vodovod by byl realizován na podzim tohoto roku. Současně připravujeme další – a to
na Zlatém kopci.
Ohledně veřejného osvětlení – nakonec se zjistilo, že žádný zpracovaný projekt veřejného
osvětlení neexistuje, vyjma starého projektu na Holosmetkách. V současné době probíhá u
silnice z Průběžné do Klecan studie proveditelnosti, narážíme zde ale na problém vedení
vysokého napětí. Pokud by se nám tento problém nepodařilo vyřešit, máme připravenou
alternativu – solární osvětlení. Poté bychom vzali v potaz nějakou další lokalitu, kde je třeba
veřejné osvětlení vyřešit. Můžete nám dávat podněty, ale s ohledem na finance veřejné
osvětlení musíme řešit postupně.
Po více než dvou letech se nám podařilo dořešit problém zatékání do střechy žluté a zelené
budovy školky – střechy budou opraveny. Tato věc byla reklamována v březnu roku 2017 a
do dneška se to nepodařilo vyřídit. Zhotovitel nastoupí na práce 1. 7. 2019 a oprava bude
provedena v rámci řádné reklamace.
V současné době probíhá dopravní audit v lokalitě za stodolou, protože tam máme poměrně
složitou situaci, kdy řešíme, jak získat lepší, resp. snazší a bezpečnější cestu pro pěší. Rádi
bychom obnovili uličku U továrny. Geodeticky máme potvrzeno, že zde máme obecní
pozemek na zajištění průchodu.

Dále se řeší problém odvodnění na Pražské, které nebylo pořádně řešeno od roku 2001.
V letních měsících by mělo dojít k prvním opatřením, a to především rozšíření stávajících
vpustí a odvodů toho, co se nám tam vytváří na chodníku, do koryta Přemyšlenského potoka.
Jsme téměř v každodenním kontaktu s Krajskou správou údržby silnic.
Na základě Vašich podnětů připravujeme nové přechody v obci – jedná se o přechod nedaleko
Pražské na ul. Průběžné s vrácením autobusové zastávky. Další přechody budou u cukrárny, u
obecního úřadu a postupně se můžeme zabývat i dalšími. Přechod v místě podchodů nám
nebyl dovolen – vyjádřila se k tomu policie a uvedla, že z hlediska bezpečnosti je lepší
podchod než přechod.
Žádali jsme o dvě dotace, resp. o tři. Jednou z nich je výzva 092 - Dotace na pasporty a
efektivní státní správu, jejíž součástí je pasportizace majetku. Chybí nám, že nemáme vůbec
pasporty k vodovodům, kanalizacím, veřejnému osvětlení, k náhradním zdrojům vody, aj.
Když se pak vyjadřujeme k žádostem, nemáme s oč opřít. Současně jsme u Středočeského
kraje žádali o dotaci na získání části vlastních nákladů na kanalizaci.
Dále jsme jednali s Ředitelstvím vodních cest o projektu Marina, jak možná víte. Uvidíme,
jak se bude vše vyvíjet, k jednání a rozhodování bychom přizvali občany, abyste si mohli říct,
jestli byste tu něco takového vůbec chtěli. Projekt byl ze začátku navržen až moc velkoryse –
jednalo se o parkování asi pro 50 lodí. My jsme požadovali snížení parkovacích míst. Je to
zatím celé otevřené.
Asi jste zaznamenali opravy výtluků Na Brnkách a K Holosmetkům. Je to takové postupné
opravování. Pokud byste měli problém ještě někde jinde, dejte nám vědět.
Připravujeme také chodník na Zlatý kopec a Holosmetky. Tyto cesty jsou pro chodce, a
hlavně pro děti problematické. Pokud vše dobře dopadne, rádi bychom na začátku ledna 2020
požádali o dotaci na výstavbu těchto dvou chodníků, příp. dle získání stavebního povolení
hned poté.
V tuto chvíli řešíme reklamaci vodní nádrže v centru obce. Celá reklamace bude vcelku
složitá, jelikož na zhotovení díla koupaliště nebyla uzavřena smlouva o dílo, ale vše bylo
realizováno jen jednotlivými objednávkami. Oprava vyšla řádově na 3 miliony korun a měsíc
po tom, co byla nádrž natřena, se nátěr začal olupovat.
Jsme v jednání ohledně nástavby mateřské školy – jedná se o spor o částku asi 5 milionů
korun. To bychom asi řešili na příštím zastupitelstvu – bude to trvat delší dobu, je potřeba
projít veškeré dostupné podklady.
Dále řešíme žádosti odprodeje pozemků, věcná břemena. Nastavuje se nyní nový systém
věcných břemen, protože smlouvy nebyly v pořádku a vztahovaly se k osobám fyzickým,
nikoliv věcně k pozemkům.
Proběhlo také výběrové řízení na strážníka obecní policie. Nový strážník byl přijat a v tuto
chvíli má tedy obec tři strážníky. Budeme připravovat změnu koncepce a věřím, že se celková
situace vylepší.
K běžné agendě úřadu – v tuto chvíli probíhá audit společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o.
Nyní již můžeme říci, že účetnictví této společnosti nebylo v minulých letech v pořádku.
Účetní uzávěrka společnosti byla schválena radou obce jen díky tomu, že jsme provedli

kompletní rekonstrukci pro rok 2018. Budeme vyhodnocovat, jak se postavit k předchozím
létům – pokud by nedostatky, které tam byly, vedly ke zvýšení základu daně, tak budeme
podávat dodatečné daňové přiznání.
Prováděli jsme inventarizaci majetku za rok 2018, protože inventarizace nebyla řádně
provedena, resp. inventarizační zpráva ani nebyla ukončena. Domníváme se, že nebyla řádně
provedena ani inventarizace roku 2017 – budeme se tomu dále věnovat.
Dále pomáháme k odstranění komplikovaných vlastnických vztahů na Zlatém kopci, kde je
v nedobrém stavu ulice Dlouhá. Dne 9. 7. 2019 by mělo být jednání s vlastníky a věřím, že se
tato situace podaří vyřešit ku prospěchu všech.
Ohledně agendy GDPR – máme nového pověřence, který nás stojí kolem 700,- Kč měsíčně,
oproti dřívějším 12.000, - Kč.“
Paní starostka konstatovala, že tyto body nebyly úplně vše, co se na úřadě řeší, ale jedny
z těch hlavních, a vyzvala zastupitele a občany k rozpravě.
Rozprava:
Ing. Jiří Žáček: Dotázal se, v jaké ulici se bude budovat chodník?
JUDr. Eva Slavíková: Odpověděla, že v ulici Na Lada, Na Ladech a K Holosmetkům.
Občan p. Šubert: Vznesl dotaz, kdy se bude opravovat ulice K Holosmetkům – omluvil se,
pokud to již bylo řečeno.
JUDr. Eva Slavíková: Poděkovala za dotaz a uvedla, že na tuto otázku se asi bude narážet
často z důvodu, jak to bylo prezentováno občanům a co pravděpodobně očekávají.
Poznamenala, že k ulici K Holosmetkům existuje video o tom, že se zde občané „brzy
projdou po nové komunikaci“. Vysvětlila ale, že realita je taková, že bylo připraveno prvních
100 metrů dokumentace pro územní rozhodnutí a dále nebylo připraveno nic. Paní starostka
dále uvedla, že na úřadě vyhodnocovali, zda s tímto projektantem pokračovat a vést extra
samostatně územní řízení a stavební řízení. Poznamenala, že když si dopočítali všechny lhůty
dotčených orgánů státní správy, rozhodli se tak, že bude lepší podat žádosti společně tj. pro
společné územní a stavební řízení Ještě k tomuto dotazu uvedla, že se chystá dotace na
chodníky, tak že je možné, že by byl řešen nejprve chodník. Co se týká komunikace je
otázkou vyhodnocení, a i na občany, zda by stáli jen o rychlejší opravu nebo by si raději
počkali na kvalitní realizaci nové komunikace.
Občan p. Šubert: „Když jsme se o tomto bavili, bylo řečeno, že by to mělo jít v etapách.
K otázce: ´Jestli opravovat“? - znám zde ve Zdibech už jen jednu horší silnici – ulici Na
Brnky. Část od křižovatky je kritická – myslím, že alespoň nějaké ´kosmetické´ opravy by
byly potřeba.“
JUDr. Eva Slavíková: Souhlasila s názorem a konstatovala, že by se mohlo jít cestou oprav
přímo v té lokalitě a udělat chodník, a současně jít cestou opravy až po ulici Zelenou a
připravovat do budoucna ty projekty, které nejsou připravené. Uvedla, že vše konzultují
s projektanty, jaké řešení bude vhodnější.
Ing. Kateřina Kolářová: „My jsme tuhle záležitost řešili zejména po stránce časové a probrali
ji nejen se zpracovatelem dokumentace, ale udělali jsme i nezávislou kontrolu. Chtěli jsme
zkrátit tuto dobu, protože jsme věděli, že záležitost byla prezentována tak, že je vše
připraveno, ale bohužel tomu tak nebylo.“
Občan pan Weber: Poděkoval za dosavadní práci rady a dotázal se, zda se plánuje zajíždění
autobusu na Zlatý kopec a poté vznesl dotaz na chodníky – kudy povedou.

JUDr. Eva Slavíková: Poděkovala za dotaz a uvedla, že autobus by měl zajíždět na Zlatý
kopec. Konstatovala, že se zvažovalo, zda by měl autobus zajíždět až nahoru k domům, ale
dobrali se názoru, že by to nebylo zřejmě reálné vzhledem ke stavu a parametrům silnice.
Ing. Kateřina Kolářová: „Je to z důvodu šířky komunikace – aby autobus mohl projet.“
Ing. Jiří Žáček: Dotázal se, zda se zvažovalo rozšířit Chaberskou ulici a doplnil, že by to bylo
lepší a jednodušší než trasu táhnout ulicí, která jde do svahu.
JUDr. Eva Slavíková: „Tam nejsme ve vlastních pozemcích, a pokud chceme požádat o
dotace, musí být obec stoprocentním vlastníkem.“
Ing. Kateřina Kolářová: Doplnila, že toto řešení zvažovali, ale chodník na Lada je zajímavý i
z toho důvodu, že přibližuje nejen lokalitu Zlatý kopec, ale i Brnky. Tento chodník přiblíží
pro pěší – nejen novou část Zlatého kopce, ale i tu starší. Konstatovala, že by to byl jeden
z těch důvodů, proč šli touto cestou.
Zastupitelé dále diskutovali problém ohledně chodníků a dětí, které chodí nejen ze zastávky,
ale zejména ze školy.
Pan Anatol Nepala: „Rád bych doplnil informace k autobusu – jak by to mělo fungovat. Vize
je v současné době taková, že autobus vyjíždí z Brnek zhruba od 6 do 8 hodin, a jede smyčku
do Zdib ke škole. Odtamtud pak pokračuje na Holosmetky. Tento autobus by měl svážet děti
do školy a současně občany na zastávky, kde by přestupovali na příměstské autobusy. Zhruba
po 8. hodině by byl interval po hodině. Autobus by jezdil na střídačku Holosmetky –
Kobylisy a Kobylisy – Brnky, a poté zase zpátky stejným způsobem. To je takový první
návrh. Vítáme každé vyjádření od občanů.“
Občan pan Matoušek: Vznesl dotaz na řešení nebezpečné křižovatky U Cihelny – Průběžná,
které každé čtyři roky žádá.
JUDr. Eva Slavíková: Odpověděla, že tento případ obec neřešila, ale konstatovala, že není
problém, aby se tím začala zabývat. Navrhla, že se určitě mohou společně pobavit a zkusit
tuto situaci vyřešit.
Paní starostka poděkovala za dotazy a uzavřela tento bod.
BOD č. 3
Název: Pořízení nového územního plánu obce Zdiby
Návrh usnesení:
k pořízení nového územního plánu obce Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
návrh pracovní verze Zprávy o uplatňování Územního plánu Zdib, zpracovaného Městským
úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odborem stavebního úřadu, územního
plánování a památkové péče, z června 2019;

II.
Rozhoduje
o pořízení Územního plánu obce Zdiby dle § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).
III. Schvaluje
starostku, paní JUDr. Evu Slavíkovou, určenou zastupitelkou, ve smyslu ustanovení § 47 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební
zákon).
JUDr. Eva Slavíková: „Pro začátek je potřeba říci, proč by se měl pořizovat nový územní
plán, když byla nedávno pořízena Změna č. 1 územního plánu. Je to čerstvá věc. Důvodů je
zde několik. Jedním velmi výrazným důvodem je referendum. My všichni zastupitelé jsme
zavázáni výsledkem referenda, které bylo úspěšné a s velmi hojnou účastí, tj., že máme udělat
všechny nezbytné kroky, které povedou k tomu, aby zde nebyla výstavba logistických hal a
dalších velkých obdobných staveb. Není účinnějšího nástroje, než je územní plánování. Často
si občané všimnou něčeho, co se jim nelíbí, až v momentě, kdy na stavbu začnou najíždět
bagry, a potom jsou nešťastní z toho, co jim vzniká vedle jejich obydlí. Neuvědomují si, že to,
kdy se má dávat největší pozor, je právě územní plán. Dle mého názoru je to příležitost
k napravení i dalších nedostatků v území. Někteří z vjste dávali řadu námitek. Máme týdně
desítky návštěv, vás, občanů, kdy nám říkáte, co se vám přihodilo, a vadí vám, že námitky
nebyly řádně vypořádány. Z tohoto důvodu bychom chtěli tuto problematiku vyřešit
v součinnosti s vámi všemi, abychom byli s konečným nastavením všichni spokojeni. Máme
zde problémy s dopravní zátěží; dále například, že se lidé stěhují do chat, a přitom chybí
infrastruktura. Máme v obci málo zeleně, máme neprůchodnost území – nedá se například jít
na vycházku nějakým okruhem. Důvodů k řešení územním plánováním je tedy celá řada.
Pokud se vrátíme k referendu – my jsme teď vlastně nuceni udělat takový krok, protože jsme
na radě obce Zdiby udělali přípravu pro stavební uzávěru pro tuto oblast (oblast kolem
Pražské) tak, abychom ji mohli uzavřít. Je zde značná zátěž, jsou překročeny emisní a hlukové
limity a my máme povinnost chránit své občany. Každá stavební uzávěra je spojená s tím, že
do určité doby se buď musí udělat nový územní plán, nebo změna – tak, aby byla stavební
uzávěra platná. Po konzultacích jsme se rozhodli pro nový územní plán. Ptali jsme se
odborníků a shodli jsme se na tom, že náš územní plán je velmi nepovedený, špatně
výkladově nastavený atd. Více informací o tomto problému by Vám řekla paní Ing.
Perglerová z odboru územního plánování z Brandýsa nad Labem, se kterou jsme vše od
prvopočátku konzultovali, kterou zde v tuto chvíli vítám.“
Ing. Renata Perglerová: Souhlasila s tím, co řekla paní starostka a upozornila na to, že
územní plán je pro ně velice problematický, protože je nejednoznačný. Jsou tam údaje, se
kterými musí ´bojovat´, když se vydávají závazná stanoviska. Dodala, že odbor zpracoval
zprávu o uplatňování územního plánu v obci Zdiby a z něj jednoznačně vyplývá, jaké jsou
tam zásadní chyby a nejasnosti. Tyto informace ale ještě nemusí být konečné. Jako příklad
uvedla regulační plán, kde chybí předepsané termíny, zadání atd. Konstatovala, že odbor
v Brandýse je nemůže brát jako platné. Doplnila, že naštěstí je zde etapizace, která území
chrání. Jako další příklad zásadního nedostatku uvedla ´Plochy pro rekreace´. Jsou zde
vymezeny tyto plochy, ale zároveň je staveno, že se nesmí stavět chaty, což je velmi
rozporuplné. Dále uvedla, že zde existuje různé pojmenování rozvojových ploch.
Paní Ing. Renata Perglerová dále oznámila, že územní plán byl v minulosti tzv. překlopen, což
znamená, že se starý plán přepsal podle nového stavebního zákona. Vysvětlila ale, že staré
územní plány jsou jinak nastavené, regulativy jsou také nastavené jinak a například plochy
jsou jinak pojmenované. Doplnila, že v územním plánu Zdib je například i problém se

stanovením výškového limitu – chybí zde informace, odkud by se měl limit stanovit. Uvedla,
že z těchto a dalších důvodů je tedy lepší udělat nový územní plán, a ne ho pouze poupravit.
JUDr. Eva Slavíková: Konstatovala, že by uvítala nový územní plán i z důvodu, že se často
musejí s odborem ´slaďovat´ a také konzultovat, jak kdo co chápe a jak se k tomu stavět,
protože chybí výklad, čímž se dostávají do nepříjemných situací ve vztahu k občanům.
Sdělila, že na obci se hlídá, co se staví, obec se vyjadřuje ke všem žádostem, které přicházejí.
Rozprava:
Ing. Jiří Žáček: Dotázal se, zda se odbor vyjadřoval ke Změně č. 1.
Ing. Renata Perglerová: Odpověděla, že jelikož si ji obec pořizovala sama, tak odbor není
dotčeným orgánem. Doplnila, že buď je odbor jako pořizovatel, nebo změnu dostanou již
hotovou.
Občan Ing. Krejcar: „Chtěl bych poděkovat obci, že se rozhodla pořídit nový územní plán. Je
to velký problém obce od roku 2006, kdy se obec nemůže rozrůstat. Zároveň bych chtěl
poděkovat i Brandýsu nad Labem, že zpracovali zprávu o uplatňování územního plánu, která
skutečně pojmenovává ten stav, který tu máme. Chtěl bych ale upozornit na to, že ten stav je
ještě horší, než jste napsali, protože územní plán zde byl zpracován de facto účelově, a to tak,
aby se zastavěl pozemek na Brnkách 156 rodinnými domky. Tomu to bylo celé podřízené.
Nebyla zde žádná společenská dohoda s občany. Máme zde územní plán, na který nejde
navázat. Pokud nedošlo ke společenské dohodě s občany obce, nelze uskutečnit zásadní věci,
které obec potřebuje. Obávám se, že v rámci nového územního plánu vyplynou další
požadavky a další problémy, protože jak jsem se díval do té zprávy, jsou zde velkorysé vize.
Potřebujeme mít plochy na zeleň, na občanskou vybavenost, aj. Pokud se toto bude muset
vyřídit, obec pozemky nemá a bude je muset získat. Zábory nových ploch budou
nevyhnutelné. Pokud chce obec mít novou Průběžnou, bude muset buď vykoupit pozemky,
vyměnit je, nebo uzavřít dohodu s vlastníky. Ještě ohledně Přemyšlenského potoka – územní
plán neřešil plochy pro občanskou vybavenost, neřešil centra obcí, což jsou důležité věci.
Navazovat na něco tak špatného, je jako ´když se postaví barák a nemá základy´. Ještě jednou
chci poděkovat obci, že se k tomuto kroku odvážila, protože chceme žít v dobrém prostředí.
Dobrý územní plán je obrana proti nežádoucímu vstupu a já se těším, že se všichni budeme
moci podílet na tvorbě územního plánu.“
JUDr. Eva Slavíková: „Ano, ještě jsem to možná asi neřekla, ale naší představou je, že až se
bude pořizovat územní plán, nebude to určitě probíhat tak, že dostanete do ruky již něco
předpřipraveného, ale chtěli bychom, aby ještě dřív, než se začne tvořit, abyste se na tom
podíleli. Budou se pořádat besedy, kde budete moci vyjádřit své názory a připomínky.“
Občan Dr. Široký: Konstatoval, že všichni vědí, že územní plán, který je nyní platný, má
hodně daleko k ideálu. Dále uvedl, že by chtěl poprosit, aby byl nový územní plán udělán
citlivě, aby se obec vyhnula žalobám a následkům z toho plynoucích. Souhlasil s návrhem
paní starostky, že by se měl nový územní plán řešit nějakou společnou dohodou.
JUDr. Eva Slavíková: Poděkovala za reakci a potvrdila, že je to velmi důležitý fakt i
například z důvodu, že Změna č. 1 platného územního plánu je k dnešnímu dni napadnutá již
asi šesti nebo sedmi žalobami. Souhlasila s panem Dr. Širokým, že se vše musí dělat citlivě,
s diskuzemi, aby se předcházelo těm případným náhradám, jinak to nemůže vést ke zdárnému
konci. Doplnila, že to bude asi jeden z nejtěžších úkolů zde v obci.
Občan Ing. Sloup: Uvedl, že nelze nesouhlasit s tím, co se uvedlo ohledně územního plánu,
negativně se ale stavěl k faktu, že se k tomu vyjadřuje pan Ing. Krejcar, jakožto největší
„investor“ v obci Zdiby, zároveň člen komise rady obce pro rozvoj obce, životní prostředí a
dopravu a zároveň člověk se značnými pozemkovými zájmy v obci Zdiby.
JUDr. Eva Slavíková: Upřesnila, že pan Ing. Krejcar není investor, ale vlastník a upozornila
na to, že toto je přesně ten přístup, který v obci nechtějí – že nyní jasně zazněl ten rozdíl.

Doplnila, že jednat se musí se všemi vlastníky – s malými, středními i velkými. Dodala, že
přesně tento přístup přivedl obec ke špatné změně územního plánu, celé řadě žalob a k velmi
špatným mezilidským vztahům.
Občan Ing. Krejcar: „Rád bych k tomu vysvětlil, že my máme pozemky na jedničkách a
dvojkách bonity. Neděláme si ambice a nemáme střet zájmů. Akorát zde máme povinnost
vůči kulturní památce – dát ji nějak do pořádku, to je vše.“
Občan Ing. Sloup: „Využiji práva druhého vstupu, a ještě bych rád dodal, že pan Krejcar
(který hovoří, že je majitelem a ne investorem) je největším investorem pod zástavbou skladů
– ty pozemky a domy jsou všechny pana Krejcara. Tam on investoval – jsou zde desítky
domů, které byly vystavěny. Jeho prodej pozemků je jednou z největších zátěží z hlediska
dopravy pro obec.
JUDr. Eva Slavíková: Upozornila, že invektiva na zastupitelstvo nepatří, a že takovéto
nepodložené výstupy již nebude připouštět.
Ing. Jakub Krejcar: „Já bych pana Ing. Sloupa chtěl vyzvat, aby doložil majetkové vztahy
pana Krejcara staršího, ale i třeba mé, k nějakým pozemkům. Pan Krejcar starší v obci vlastní
rodinný dům a parcelu, na které dům stojí. Opakovaně útočíte na mou rodinu. V minulém
volebním období jsem obec požádal o omluvu, která poté byla uveřejněna ve Zdibském
zpravodaji. Neustále zde opakujete lži a jste si toho dobře vědom. Uvědomte si prosím, že za
ty pomluvy můžete být postihován.“
Pan Ing. Sloup chtěl ještě slovo, ale paní starostka ho upozornila, že již měl dva vstupy
k tématu, dle jednacího řádu zastupitelstva obce.
Občanka paní Janáčková: „Já jsem ráda, že se po 6 letech začne dělat územní plán. Lidé na
Zlatém kopci vlastní pozemky po dobu i dvanácti let – koupili si je jako stavební a nemohou
stavět.“
JUDr. Eva Slavíková: Doplnila, že i devatenáct let. Ví, že si lidé na koupi brali hypotéky a
nikdo se s nimi nebavil. Dodala, že dřív nebo později bude obec čelit žalobám.
Občanka Janáčková: „Ještě bych něco ráda dodala, pane Sloupe. My všichni jsme tady
majitelé pozemků. Ať velcí, malí, střední, tencí. I Vy.“
Občanka paní Pospíšilová: „My třicet let žádáme o začlenění pozemku do územního
plánování a obec ho nezačlenila, přitom víme, že tento pozemek bude obec potřebovat pro
školu, až se bude stavět sportovní hala. Mysleli jsme to v dobré víře a doufám, paní starostko,
že to vyjde.“
JUDr. Eva Slavíková: Konstatovala, že paní Pospíšilová byla prvním občanem, který na úřad
v novém volebním období přišel.
Občanka paní Pospíšilová: Poděkovala paní starostce za vstřícnost. Dále upozornila na fakt,
že je každého věc, co vlastní.
JUDr. Eva Slavíková: K tématu územního plánu ještě doplnila, že jsou si občané zajisté
vědomi toho, že se nebudou tzv. přehazovat všechny pozemky. Dodala, že výstavba musí být
udržitelná, a že by si ji neměli určovat občané, ale urbanisté a územní plánovači, kteří by si
vyslechli představy občanů, a poté by se vyhodnotila rizika. Poprosila, aby občané nečekali,
že se všechny parcely přehodí na stavební a doplnila, že cílem musí být udržitelnost území,
což ale samozřejmě bude znamenat jak plusy, tak i mínusy. Ukončila téma se slovy, že to
bude velmi náročné, bude mnoho besed a jednání, ale že věří tomu, že se to společně podaří.
Občan Ing. Smetana: Konstatoval, že se zde v roce 1991 vyjadřoval k prvnímu návrhu
územního plánu. Tento plán byl dle jeho názoru zpracován s myšlenkou rozvoje obce. Od
roku 2005, kdy se začal územní plán, který platí dodnes, zpracovávat, bojoval i s dalšími proti
tomu, že je ten územní plán bez myšlenky. Požádal, aby občané ukončili neshody ohledně
toho, kdo co vlastní a kdo je čí kamarád nebo nepřítel. Dodal, že je zde jedinečná příležitost
udělat územní plán s myšlenkou a pro rozvoj obce na další desítky let. Ukončil svůj vstup se

slovy, že těch posledních 15 let to v obci směřovalo takovým směrem, kdy to obec
zablokovalo, znevýhodnilo některé občany, ale již se těch 15 let nevrátí. Pan Ing. Smetana
věří, že toto vedení je na dobré cestě k tomu, aby mohl územní plán sloužit roky.
Ing. Renata Perglerová: Ujasnila, že pozemky, které jsou na bonitě 1 a 2, Odbor životního
prostředí na Krajský úřad nepustí, protože ze zákona ani nesmí. Další z věcí, na které
upozornila, je fakt, že Krajský úřad hlídá i to, aby byl přiměřený rozvoj zastavitelných ploch.
Neznamená to ale, že budou zastavitelné. Sdělila také informaci, že Praha má svoje představy,
kde se bude rozvíjet, ale tyto představy se ve většině případů neshodují s okolními obcemi
kolem Prahy. Ukončila svůj vstup se slovy, že je jedině dobře, že obec Zdiby bude mít svůj
nový územní plán.
Usnesení č. 15/2/2019
k pořízení nového územního plánu obce Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
návrh pracovní verze Zprávy o uplatňování Územního plánu Zdib, zpracovaného Městským
úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odborem stavebního úřadu, územního
plánování a památkové péče, z června 2019;
II.
Rozhoduje
o pořízení Územního plánu obce Zdiby dle § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).
III. Schvaluje
starostku, paní JUDr. Evu Slavíkovou, určenou zastupitelkou, ve smyslu ustanovení § 47 odst.
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební
zákon).
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu

0

Zdržel se
2
p. Zdeněk Jurkeník, Ing. Jiří Žáček
Nehlasoval
Návrh byl přijat.

0

BOD č. 4
Název: Projednání Zásad pro výstavbu v obci Zdiby
Návrh usnesení:
k projednání zásad pro výstavbu v obci Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Schvaluje
zásady pro výstavbu v obci Zdiby ve znění dle přílohy tohoto usnesení;
II. Ukládá
1. místostarostce zajistit uveřejnění „Zásad pro výstavbu v obci Zdiby“ na úřední desce obce
Zdiby.
Mgr. Beata Sabolová, LL.M: „Všichni víme, že obec má velké problémy s infrastrukturou,
jsou zde oblasti, které byly původně zahrádkářské, kde jsou silnice velmi špatné a chybí zde
chodníky. Toto je situace neřešitelná. Momentálně obec buduje kanalizaci v hodnotě cca 120
milionů korun, obec je zadlužená, a z tohoto důvodu si myslíme, že noví stavebníci, kteří
přicházejí do obce, by se měli podílet na tom, aby naši obec ne jen zatěžovali, ale i přispívali
k jejímu rozvoji. Není možné, aby lidé na Zlatém kopci ´prali na valše´, protože jim došla
voda a není tam vodovod, nebo abychom se tu ´topili´, když zaprší. Není možné, aby děti,
které zde vyrůstají, tu nemohly chodit do školy. Chceme, aby se lidé, kteří zde žijí, měli
dobře. Z toho důvodu je potřeba, aby se stavebníci, kteří rozšiřují zastavěné plochy v obci,
podíleli na budování infrastruktury. Obdobně jako všechny obce v okolí jsme nastavili zásady
pro investory – jak si obec představuje, aby se stavebníci, kteří rozšiřují zastavěné plochy v
obci, podíleli na budování infrastruktury. Bude to tedy formou příspěvků na infrastrukturu pro
rozvoj obce. Ke každé nově zastavěné ploše se bude muset obec vyjádřit. Obec na tom bude
trvat. Je to i z pohledu stavebníků, je to transparentní a je jasné, jakou má obec představu, co
se týká příspěvků na infrastrukturu.“
Rozprava:
Pan Jan Česnek: Doplnil, že finance, které budou vybrány, budou použity právě na
infrastrukturu, aby byly využity účelně.
Občan pan Weber: Dotázal se, zda se to týká i lokalit, které již mají vybudovanou
infrastrukturu a jen těch 18 let čekají na stavební povolení. Týká se to Zlatého kopce, kdy si
vlastníci pozemků elektriku, vodu, kanalizaci, veřejné osvětlení a silnici sami zaplatili již
v minulosti. Zeptal se, zda bude obec chtít i něco po těchto lidech.
JUDr. Eva Slavíková: „Ono to není vázáno pouze na dopravní infrastrukturu, ale i obecně na
veřejnou infrastrukturu, kam patří například i rozvoj školy. Znamená to, že noví stavebníci nově příchozí - jsou samozřejmě přínosem pro obec, jsou vítáni, ale zároveň znamenají
určitou zátěž nejen v dopravní infrastruktuře, ale i v obecně veřejné infrastruktuře, takže
principiálně ano.“
Občan pan Weber: „Já se obávám, že to považuji jako nespravedlnost.“
JUDr. Eva Slavíková: Reagovala, že přečte, co je vlastně součástí pojmu „Veřejná
infrastruktura“ – viz níže.

Veřejnou infrastrukturou je zejména:
- dopravní infrastruktura, například stavby pozemních komunikací, drah, vodních cest, a
s nimi souvisejících zařízení
- technická infrastruktura, například vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny
odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení území živelnými nebo jinými
pohromami, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě,
zásobníky plynu, produktovody
- občanské vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny a seniory
- veřejné prostranství, plochy zeleně, vodní plochy
JUDr. Eva Slavíková: Konstatovala, že tato pravidla předpokládají, že bude samostatně veden
účet, tam budou prostředky alokovány a jednou za rok bude zastupitelstvu obce Zdiby
předkládána zpráva o tom, kam ty finance konkrétně šly. Doplnila, že zastupitelstvo to bude
celé kontrolovat.
Mgr. Beata Sabolová, LL.M: „Ráda bych doplnila, že ty zásady pamatují i na to, že zde
mohou být různé případy. Víme o tom, že situace na Zlatém kopci je velmi problematická. Je
to historický vývoj, který se již stal a nelze jej vrátit. Zásady pamatují na to, že rada obce
může rozhodnout o tom, že v ojedinělých případech se tyto příspěvky nebudou vybírat. Za
současného stavu, kdy platí etapizace na Zlatém kopci, se tato otázka bude diskutovat při
přípravě nového územního plánu. V průběhu jednání je určitě možné to probrat a takto řešit.“
Občan pan Weber: Poděkoval za reakci a dodal, že občané investovali do infrastruktury za
minulého i předminulého vedení, a proto nechce, aby znovu do tohoto fondu přispívali.
Mgr. Beata Sabolová, LL.M: Souhlasila.
Ing. Jakub Krejcar: „Rád bych do diskuze vstoupil a upozornil na bod 4.3., kde je vysloveně
napsáno, že investiční příspěvek může být v odůvodněných případech poskytnut i ve formě
nepeněžitého plnění, a to v odpovídající hodnotě peněžitého plnění. Pro příklad to tedy
znamená, že když někdo vybuduje infrastrukturu, která je využívána více lidmi, nejen těmi,
kdo tam bydlí, tak již se to může brát jako nepeněžní plnění. Je to ale bráno i tak, že kdyby
sem do obce přišel investor, který by například chtěl postavit sportovní halu, a chtěl by dát
příspěvek do obce jako peněžité plnění, tak i na to jsme tu v zásadách mysleli.“
Občanka paní Čápová: „Já jsem nejprve z toho, co jsem vyslechla, pochopila, že se v tomto
případě bude jednat jen o velké investory. Ale chápu to dobře, že je to i pro stavebníky?“
JUDr. Eva Slavíková: Odpověděla, že ano.
Občanka paní Čápová: Dodala, že by byla ráda, aby se bralo v potaz, že když si někdo koupí
pozemek ve vzdálenějším místě od centra a buduje sítě, tak by bylo třeba, aby se na té
investici ten stavebník také podílel – aby obec neplatila vše až do vzdálenějších míst obce.
JUDr. Eva Slavíková: Poděkovala za reakci.
Občanka: „Chtěla bych se zeptat, kolik bude ten finanční příspěvek?“
Mgr. Beata Sabolová, LL.M: „Příspěvek je nastaven pouze na plochy, které rozšiřují aktuálně
zastavenou plochu, tzn. na řízení, kde se bude oproti stávající zástavbě rozšiřovat zastavěná
plocha. Obec bude požadovat 1.000, - korun za m2. Ne tedy za celkovou plochu, ale pouze za
rozšíření. Ještě k paní Čápové – co se týká malých nebo velkých stavebníků – my, když jsme
toto zvažovali, tak si myslíme, že naše obec je specifická tím, že zde zpravidla nemáme velké
stavebníky nebo developery. My zde máme takové, kteří si zvykli to území rozkouskovat na
jednotlivé malé části a rozprodávat je, ale související zátěž nechali na obci, resp. na těch
jednotlivých majitelích pozemků, kteří si chtějí postavit ten jeden rodinný dům. My toto
vnímáme jako nepřijatelné a chceme, aby již v době, kdy se o záměru bude uvažovat, aby byl
placen tento příspěvek. Aby developer, který člení území na menší části byl nucen diskutovat
i se svým okolím, jaký to bude mít dopad.
Občanka: Dotázala se na upřesnění ceny za zastavěnou plochu.

JUDr. Eva Slavíková: Objasnila, že je to cena 1.000, - korun za 1 m2 hrubé podlažní plochy.
Pokud se tedy staví nový dům, je to celá plocha, a pokud se pouze přistavuje, platí se za nově
zastavěnou část.
Občan Ing. Sloup: Poděkoval za slovo a konstatoval, že v těch podkladech, které má k tomuto
bodu k dispozici, je realita úplně jiná.
JUDr. Eva Slavíková: Reagovala, že to není tak, a že klidně může všechno přečíst.
Občan Ing. Sloup: Obrátil se na paní starostku s tím, že by bylo dobré dát příště všechny
podklady občanům k dispozici – například je dát na webové stránky obce.
JUDr. Eva Slavíková: „My tyto informace vždy zveřejňujeme minimálně sedm dní předem,
ale jestli chcete, mohu dokument celý přečíst.“
Pan Ing. Sloup a paní starostka ještě dále řešili a vysvětlovali si nějaké body z dokumentů
k tomuto návrhu, které pravděpodobně nebyly správně pochopeny, například, jak se bude
cena počítat z rekonstrukce již postaveného domu.
Mgr. Beata Sabolová, LL.M: „My nechceme zatížit současné obyvatele – majitele. Tyto
změny se vztahují pouze na rozšíření hrubé podlažní plochy. A ještě bych dodala, že tyto
změny využití se týkají například toho, pokud by sem skutečně přišel investor, který by chtěl
postavit skládku odpadu, tak není možné toto nechat bez povšimnutí jen proto, že by to
případně nespadalo do definice zastavitelné plochy. Vztahuje se to pouze na rozšíření hrubé
podlažní plochy a chrání stávající obyvatele tak, aby měli komfort dostatečné veřejné
infrastruktury.
Občan Ing. Sloup: Reagoval, že i přes právnické vzdělání některých členů zastupitelstva, je
smlouva sepsána špatně.
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová, LL.M a pan Ing. Sloup ještě dále prodiskutovali
možné chyby ve smlouvě, které pan Ing. Sloup údajně řešil i se svým advokátem a uvedl, že
například věta ohledně rekonstrukce je nebezpečná pro každého, kdo bude rekonstruovat dům.
Paní starostka dále konstatovala, že tyto poplatky jsou běžné i v okolních obcích, a uvedla, že
se schodkem rozpočtu 15 milionů korun, které vedení zdědilo z minulého volebního období,
je zavedení těchto poplatků nezbytné.
Občan Ing. Sloup: Uvedl, že toto je v rozporu se zákonem a dotázal se, jak bude tedy obec po
občanech tyto finance vymáhat.
JUDr. Eva Slavíková: Reagovala, že cílem je se s občany dohodnout.
Občan Ing. Sloup: „Takže když to někdo nebude chtít zaplatit, tak nemusí?“
Občan pan Slavík: Konstatoval, že platby za nově zastavěné plochy nejsou neobvyklé a jako
příklad uvedl Říčany, kde vybírají automaticky 100.000, - Kč.
Mgr. Beata Sabolová, LL.M: „Chtěla bych ještě reagovat na pana Ing. Sloupa. Tento
příspěvek na infrastrukturu je obvyklý, dnes ho většina obcí má. Důvodem je to, že vybrané
daně nestačí na pokrytí nákladů na veřejnou infrastrukturu. Tento příspěvek nebyl neobvyklý
za první republiky, není neobvyklý ani v sousedních státech. Všude se noví stavebníci musejí
podílet na vybudování infrastruktury obce. Toto právo obcí příspěvek mít bylo několikrát
potvrzeno Nejvyšším soudem. Není to rozhodně žádný právní problém.“
Občan Ing. Sloup: „To nemáte pravdu.“
Občan pan Matoušek: „Já bych rád navázal na paní Čápovou a trochu odporoval panu
Weberovi. Já, když jsem se rozmýšlel, který pozemek koupit – jestli pozemek na Zlatém
kopci nebo pozemek, který byl zasíťován, měl cestu, silnici, vodovod, měl zakopanou
elektriku do země a stál více, rozhodl jsem se pro již zasíťovaný pozemek. Tato firma – tento
developer – již tehdy zaplatil obci. Myslím si, že nemůžeme rozdělovat nějakým způsobem,
že někdo zaplatil méně za pozemek, a poté zaplatil za cesty, a ve chvíli, kdy začne stavět,

nebude obci přispívat. Myslím si, že to není správné, a že by se to mělo měřit stejným
metrem, a ne podle toho, kde pozemek stojí – jestli je to pozemek na Zlatém kopci, nebo
pozemek od Centrál Group.“
Občanka paní Janáčková: „Názory jsou různé. Já jsem z oblasti Brnek a je jasné, že ty
pozemky tam byly levnější, proto to ti lidé kupovali. A teď jsou nespokojeni, že nemají
silnice. Tato obec na to finance nemá. Udělejte společný transparentní účet, kam vložte
peníze, a za to se ty silnice udělají. Já jsem se přistěhovala tam, kde ty silnice nejsou, a
počítám s tím, že ještě dlouho nebudou. Vím, že lidé, kteří bydlí v Brnkách, si stěžují, že mají
kvůli výmolům problém dostat se domů. Ale kupovali jste si prostě něco, a věděli jste, do
čeho jdete, tak prosím nechtějte po obci, aby Vám ty silnice během půl roku udělala. Mám ale
ještě jeden dotaz. Bydlím v rekreačním objektu – na trvalo. Vyhodnotí nový územní plán
urbanista se vším všudy? Budou Brnky součást obce? Brnky již nejsou pouze zahrádkářskou
kolonií, protože již před rokem 2006 tam byly stavební parcely. Pro mne je toto do dnes
nepochopitelné – jak je možné, že ačkoliv je to zahrádkářská kolonie, je tam k dnešku asi 40
stavebních parcel. Lidé, kteří tam natrvalo bydlí, jsou ochotni v případě, že by urbanista
vyhodnotil území Brnek jako smíšené, financovat právě ty silnice – i například z důvodu
zhodnocení jejich pozemků.
JUDr. Eva Slavíková: „Děkuji za názor. Tyto jednotlivosti jsou záhadou i mě samotnou. Já
Vám asi nejsem schopna říci, jak toto vzniklo a vyhodnotit to. Rozhodovat, jestli udělat
smíšenou oblast, mi přijde jako námět na diskuzi občanů Brnek s urbanistou. Právě tam je
vhodné uvést své vize a představy a nechat toto zpracovat odborníky.“
Občan Ing. Sloup: Opět se zeptal, jak bude obec ty příspěvky vymáhat.
JUDr. Eva Slavíková: Odpověděla, že obec nic vymáhat nebude a sdělila, že zastupitelstvo
předpokládá, že pokud lidé budou vnímat, že je to ku prospěchu obce, tak zajisté nebude třeba
nic vymáhat po vlastních občanech. Dodala, že je to o nastavení vztahů a že by je rádi
nastavili jinak, než byly v předchozích letech.
Zastupitelé a občané dále diskutovali zmíněný příspěvek.
Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D: „V Čechách je nešvar, že developeři přijdou do území, a
chtějí ho co nejvíce vytěžit, s minimálními náklady a s co největším ziskem. Pak to vede
k tomu, že infrastruktura trpí. Právě proto by si developer měl uvědomit svou společenskou
zodpovědnost, že by měl do toho území také něco investovat. Takže k otázce, jestli chceme
vymáhat nebo nevymáhat – samozřejmě musíme spoléhat na to, že je developer rozumný. Že
nepřijde a nevystaví nám tu panelák – že vytěží tuto oblast a nic do ní nedá. Myslím si, že je
to o diskuzi.“
Občan Ing. Sloup: „To, co zde zaznívá, je zavádějící. Mluvíte o developerech, ale pokud
občan bude chtít postavit svůj dům, tak to není developer.“
JUDr. Eva Slavíková: „Máte pravdu, že to je i stavebník a také developer.“
Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D: „Vy ale nemůžete diskriminovat developera na úkor někoho
jiného. Musí se to nastavit spravedlivě vůči všem.“
JUDr. Eva Slavíková: „Říkali jsme stavebník, investor, developer – použili jsme všechna tato
podstatná jména.“
Usnesení č. 16/2/2019
Projednání Zásad pro výstavbu v obci Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,

I.
Schvaluje
zásady pro výstavbu v obci Zdiby ve znění dle přílohy tohoto usnesení;
II.
Ukládá
místostarostce zajistit uveřejnění „Zásad pro výstavbu v obci Zdiby“ na úřední desce obce
Zdiby.
Hlasování:
Pro návrh
9
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jiří Žáček, Ing. Jakub
Krejcar, Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová,
Ph.D., p. Anatol Nepala
Proti návrhu

0

Zdržel se
p. Zdeněk Jurkeník

1

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
BOD č. 5
Název: Další postup ve věci výstavby kanalizace v obci Zdiby
Návrh usnesení:
k dalšímu postupu ve věci výstavby kanalizace v obci Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
informace o výsledcích šetření v terénu v obci Zdiby ve věci ověření počtu nemovitostí
připojitelných na nově budovanou kanalizaci v souladu s podmínkami dotačního titulu
Ministerstva životního prostředí ČR (Program 11531 – Operační program životního prostředí
2014-2020, Identifikační číslo dotace: 115D312010338) uvedené v důvodové zprávě a v
příloze č. 1 – Rekapitulace počtu nemovitostí připojitelných na nově budovanou kanalizaci
akce Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. část, které jsou přílohou tohoto usnesení.
II.
Pověřuje
vedení obce Zdiby k jednání s poskytovatelem dotace Ministerstva životního prostředí ČR,
útvarem Odborem ochrany vod SFŽP ČR ve věci úpravy indikátorů dotace – Program 11531
– Operační program životního prostředí 2014-2020, Identifikační číslo dotace:
115D312010338.

JUDr. Eva Slavíková: „Ještě před tím, než dám slovo paní Ing. Kolářové, která se o celou věc
stará, bych ráda uvedla, že všechny kroky, které děláme pro výstavbu kanalizace, jsou vedeny
k tomu, abychom ji udrželi a napravili to, že některé součásti projektu nebyly úplně dobře
připravené. Chceme napravit to, že nikdo neprošel v době přípravy území druhé etapy a
nebylo zřejmé, jak bude toto území fakticky využito pro kanalizační přípojky. Chtěli bychom
také vyřešit veřejné části přípojek, které v části druhé etapy a v první etapě kanalizace vůbec
v projektu nejsou, což samozřejmě považujeme za nešťastné, protože na konci dotace budeme
vyhodnocovat nátok znečištění na čističku odpadních vod, a tudíž veřejné přípojky
potřebujeme. Jsme nyní ohledně kanalizace a řešení přípojek s občany opravdu ve velkém
zápřahu, především paní Ing. Kolářová. Pokud Vám chodily nějaké zvěsti, jak to chceme celé
zastavit a zrušit, tak to opravdu není tak. Ráda bych nyní předala slovo paní Ing. Kolářové,
jako předkladatelce návrhu.“
Ing. Kateřina Kolářová: Uvedla, že by ráda občanům sdělila, co všechno se událo od
minulého zastupitelstva. Pokračovala se slovy, že v březnu až červnu se pokračovalo v
započatém místním šetření s cílem ověřit počet nemovitostí, které je možné připojit na nově
budovanou kanalizaci v souladu s dotačními podmínkami. Konstatovala, že do tohoto šetření
se pustili proto, že na obci chtějí mít jistotu, že získaná dotace se nejen dobře proinvestuje, ale
také dobře zdokumentuje v samotném závěru této investiční akce. Doplnila, že úkol byl
náročnější, než si na začátku představovali – absolvovali podrobné šetření v terénu a
výsledkem je dlouhá soupiska jednotlivých nemovitostí. Dále uvedla, že se jedná o přehled,
zda se jedná o rekreační objekt, nebo zda se jedná o rodinný dům. Dodala, že celé to
směřovalo k tomu, aby se na závěr dokázalo spočítat tzv. počty ekvivalentních obyvatel důvodem je, že na závěr celé dotace bude obec dokládat tři indikátory, podle kterých se bude
hodnotit, jak se dotace naplnila. Upřesnila, že se jedná o délku budované kanalizace, což je
jednoznačně určitelné díky geodetickému zaměření, dále se bude hodnotit míra nátoku
znečištění na čistírně odpadních vod, což je opět velice exaktně měřitelná záležitost a třetí
indikátorem je tzv. počet ekvivalentních obyvatel nově připojených na kanalizaci. Připustila,
že k poslednímu indikátoru se bohužel v projektech a dalších materiálech nenašly dostatečné
podklady a vysvětlila, že proto se obec ihned pustila do přepočítávání a sbírání podkladů, aby
se tento indikátor mohl stanovit. Dodala, že to šetření probíhalo velmi podrobně, kdy
jednotlivé lokality navštěvovala spolu se správcem kanalizace, v několika lokalitách pomáhali
i sami zastupitelé. Potvrdila, že výsledkem šetření vznikla tabulka, na jejímž konci by mělo
být podstatné číslo - 560. Ujasnila, že tabulka byla podkladem pro projektanta ke stanovení
právě toho počtu ekvivalentních obyvatel. Potvrdila, že v žádosti o dotaci původní vedení
obce uvedlo 560 ekvivalentních obyvatel, a to je údaj, který bude obec muset také dokládat
v lednu 2021. Vzhledem k tomu, že se jedná o lokality, které obec vnímá z velké části jako
rekreační, paní Ing. Kolářová připustila, že zde byly velké obavy, a proto se šlo do terénu.
Poté přečetla výstupní údaje, ke kterým šetření došlo. Uvedla, že došla k celkovému počtu
172 nemovitostí, které se mohou na nově budované trase připojit (původní plánovaný počet
nemovitostí, které vyčetla z projektové dokumentace, byl 224 a správce kanalizace počítal
s číslem 208). Tyto rozdíly odůvodnila tak, že v původním počtu byly započteny i lokality,
které nakonec ve své finální podobě projektové dokumentace zahrnuty nebyly – toto
pojmenovala jako korekci číslo 1. Do korekce číslo 2 zařadila fakt, že se částí ulice Horní
s ulicí Zapadlá a s částí ulice Na Lada do dotace také nepočítá. Po provedení těchto korekci a
porovnání ´projekt´ versus ´stav na místě´ upřesnila, že se tedy jedná o již zmíněných 172
nemovitostí, které je možné ke kanalizaci připojit.

Ing. Kateřina Kolářová: „Ráda bych ještě řekla pár slov, jak se výpočet počtu ekvivalentních
obyvatel stanovuje. Je to poměrně nejednoznačně popsaná záležitost, protože na to neexistuje
jednoznačný podklad, který by stanovil způsob výpočtu. Státní fond životního prostředí jako
poskytovatel dotace nemá ani svou metodiku, která by nám říkala, jak z tohoto počtu
nemovitostí stanovit správně počet ekvivalentních obyvatel. Proto jsme se obrátili na
projektanta pana Ing. Charváta, jako generálního projektanta našeho projektu, aby nám ten
výpočet provedl dodatečně, protože původně nebyl proveden. Pan Ing. Charvát počet
ekvivalentních obyvatel stanovil jako počet nemovitostí krát 3,5 – došel tedy k číslu 602
ekvivalentních obyvatel. Když se tento výpočet porovná s číslem, které máme uvedeno
v žádosti o dotaci, což je 560, tak vyplývá, že zde máme rezervu, která je 7 %. Na to, že to
budeme dokládat v lednu 2021, obávám se, že je to velmi rizikový faktor. Jelikož na výpočet
není jednoznačný názor, konzultovali jsme jej se znalcem v oboru hospodářských staveb, a
ten uváděl výpočet s podstatně nižšími koeficienty. Ale na druhou stranu připustil, že na to
opravdu není závazná normová metodika. Rezervu 7% považuji za velmi nízkou a chtěla
bych požádat, abychom měli možnost snížit tento požadovaný počet ekvivalentních obyvatel,
který máme dokládat, při zachování plného rozsahu té dotace. Vedou mě k tomu rizika, která
zde vnímám. Jedním z nich je časové hledisko – považuji jej za velice důležité, protože je to
něco, co neinvestujeme my jako obec, ale je to něco, co se díky nezbytné součinnosti občanů
špatně uchopuje z hlediska plánování. V momentě, kdy uvedený indikátor nenaplníme, tak
nám hrozí krácení dotace. V případě, že ho nenaplníme o více než 50 %, tak je riziko vrácení
celé dotace. Další riziko, které se zde objevuje, jsou objekty, které jsou stále ještě užívány
jako rekreační chaty. Toto vnímám jako dvě největší rizika z hlediska doložení počtu 560
ekvivalentních obyvatel k tomu požadovanému datu. Proto bych chtěla požádat zastupitele k
tomu, abychom měli mandát k projednání případného snížení tohoto počtu ekvivalentních
obyvatel. Z hlediska dalšího postupu realizace bych ještě chtěla zmínit jednu věc, a to je
otázka budování přípojek. Již jsem zde zmínila, že přípojky nejsou investicí obce, navíc je to
uzavřeno z hlediska realizace v tom, že my jako obec budujeme pouze částečně veřejné části
přípojek – zbytek zůstává na individuálních stavebnících. Vnímám to jako velmi rizikové
z hlediska času. Ve veřejném prostoru se nachází poměrně velké množství inženýrských sítí a
v případě, že by mělo dojít k realizaci méně zkušeným zhotovitelem, nebo svépomocí, mohlo
by hrozit poměrně značné riziko úrazu, poškození, nebo vážných problémů. Zde budu
apelovat na to, abychom my, jako obec, do toho mohli vstoupit, ale má to související dopady
ohledně financí a do vztahu obec versus občan, protože toto již není majetek obce a je to tedy
trochu složitější. Z hlediska postupu – teď bych chtěla požádat o možnost jednat s fondem o
snížení indikátoru, který se jmenuje počet ekvivalentních obyvatel, při zachování stávajícího,
tedy plného rozsahu projektu tak, jak je dnes nasmlouván a jak se realizuje. Budeme
průběžně apelovat na všechny, kteří se mohou připojit, aby tak činili. Vnímám reakce lidí, že
si berou kontakt na projektanta, že to funguje. Z hlediska postupu realizace – v etapě 1
narážíme na problém v ulici Dolní, a to z důvodu potřeby realizace přeložky vodovodů,
kterou je potřeba udělat. V danou chvíli jednáme se zhotovitelem o cenové nabídce – jedná se
o vícepráce týkající se přeložky vodovodu, a tedy i navýšení celkového rozpočtu stavby.
Jelikož se nejedná o malou částku, je potřeba tomu ten čas věnovat. Pro vaši informaci první cenová relace byla kolem 950.000,- Kč bez DPH, dnes se bavíme o 760.000, - Kč, ale
to ještě nejsme na konci debaty.
Kromě toho, že zde řešíme toto, tak průběžně sledujeme i tu realizaci, a to jak z hlediska
provádění prací (snažíme se řešit dílčí reklamace vás, občanů), také kontrolujeme zhotovitele,
aby bylo vše podle smlouvy a pravidel, která byla uzavřena.“
JUDr. Eva Slavíková: Poděkovala paní Ing. Kolářové a otevřela rozpravu.

Rozprava:
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.: Dotázala se, zda obec má evidenci obyvatel, kteří v té trase
druhé etapy kanalizace žijí – jestli ta evidence nějak přibližuje počet potenciálně
připojitelných k 1. 1. 2021.
Ing. Kateřina Kolářová: „Ta evidence byla provedena na základě soupisů nemovitostí, které
lze na tu kanalizaci připojit. My jsme v dotaznících měli i uvedenou kolonku ´Počet obyvatel
žijících´, nicméně po konzultaci se všemi zúčastněnými (jak s projektantem, tak se znalcem),
počet zde uváděný nakonec není správný údaj, který by se dal použít ke stanovení počtu
ekvivalentních obyvatel. Byl by výrazně nižší.“
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.: „Proto si myslím, že je důležité o tom indikátoru jednat,
protože riziko je veliké.“
Ing. Kateřina Kolářová: „Doplnila bych tuto informaci – nerada bych, aby to vypadalo, že
jsme provedli regulérní sčítání lidí – tak to nebylo. My jsme v dotaznících trvali na tom, aby
se tam udával ne počet trvale hlášených osob, ale počet reálně žijících osob. Součtem těchto
dat jsem došla k číslu 373. Já pevně věřím, že se můžeme naprosto spolehnout na odborníky
v tomto směru a tento údaj jim byl dán k dispozici. Poskytla jsem jim plnou soupisku všech
těchto dat, tak pevně věřím, že to, co stanovili, stanovili při vědomí všech těchto skutečností.“
JUDr. Eva Slavíková: Doplnila, že se jedná o stanovení odborně způsobilou osobou
s autorizací, proto na něj obec plně spoléhá.
Pan Anatol Nepala: „Pro jasnost bych to zopakoval v několika bodech. Termín je 31. 1. 2021.
Indikátory se musejí dodržet všechny tři. Nelze říci, že jeden z nich se nedodrží. Číslo 560 –
tolerance na dotaci je 20 %, což znamená 448. Došlo se ale k číslu 373, což je víc, než
povolená tolerance 20 %.“
Ing. Kateřina Kolářová: „Já bych se toto bála takovýmto způsobem zkonstatovat. Chtěla bych
jen říci, že moje původní představa byla, že to lze spočítat. Čím více jsem byla ponořena do
tohoto řešení, tím více jsem se musela přiklonit k tomu, že je to nakonec něco, co nejsem
schopna stanovit já, ale musí to opravdu stanovit odborně způsobilá osoba. Proto jsme se po
poměrně dlouhých debatách se všemi zúčastněnými na tomto projektu dobrali k tomu, že pan
projektant ten výpočet provedl, a to oficiální cestou a vydal k němu stanovisko včetně svého
autorizačního razítka. Považuji to za dokument, který již má velkou váhu. A proto bych si ho
nedovolila zpochybňovat.“
JUDr. Eva Slavíková: „Já bych ráda doplnila, že současně vzhledem k tomu, že počet
ekvivalentních obyvatel se nám následně projeví i v závěru, tak to je proč z důvodu předběžné
opatrnosti bychom rádi v rámci možností, po projednání s administrátorem dotace, jednali o
snížení tohoto indikátoru, bude-li to možné – při zachování celého rozsahu naplánované
kanalizace.“
Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D: „Ještě k tomu číslu (termínu ekvivalentní obyvatel) – není to
žijící člověk. Našel jsem tabulku, kde se to může vypočítat a například, když máte školu nebo
školku, tam je jedno dítě asi 0,3 ekvivalentního obyvatele, a když máte hotel, tak tam se
počítá ekvivalentní obyvatel na lůžko. Opravdu to chce autorizovaného člověka, který stanoví
to číslo.“
Občanka paní Janáčková: „To zdůvodnění, proč ty indikátory chceme snížit, budete mít
právě v té autorizaci.“
Ing. Kateřina Kolářová: „Zdůvodnění jsou právě ta rizika, která jsem popsala. Já se opravdu
obávám té časovosti. Kdy máme vše doložit v lednu 2021. Pokud pan Charvát spočítal 602
ekvivalentních obyvatel, a my máme doložit 560, tak je tam rezerva 7 %. Byla byste
spokojená s rezervou 7 % na něco, co neovlivníte Vy? Já to nyní říkám z pozice obce, kdy
chci, abychom tomu dostáli, abychom měli jistotu, že nemusíme čelit nějakému krácení
dotace. A pokud by bylo možné upravit tento jediný indikátor při zachování ostatních v celém
rozsahu, tak si myslím, že bychom toho měli využít.“

Občanka paní Janáčková: „Já si myslím, že určitě. Mně by ale zajímalo, jestli se již stalo, že
by Státní fond životního prostředí někdy v minulosti tento počet snížil?“
Ing. Kateřina Kolářová: „To my bohužel nevíme. Přistupuji k tomuto úkolu s opatrností. Jsem
člověk, který má rád, když o těch věcech něco vím. Proto jsem se i pustila do této ´mravenčí
práce´ všechny obejít, udělat tuto soupisku, vše překontrolovat. Se všemi jsem se snažila
jednat a konzultovat to s nimi, abych měla jistotu a tím pádem i my jako obec, abychom měli
jistotu a cítili se komfortně, že víme, že můžeme těmto kritériím dostát a nemuseli se obávat,
že v konečném důsledku bychom si museli vzít mnohem větší úvěr, než se kterým jsme
počítali. Musíme si uvědomit, že to, že máme tu dotaci, je krásné, ale je s ní spojen fakt, že
čerpáme úvěr, kterým pokrýváme vlastní financování. Proto vnímám jako velmi důležité najít
jistotu i pro nás jako pro obec, abychom byli v klidu, že tento již nastavený indikátor splníme
a nemusíme čelit nějakému riziku vracení té dotace. Navíc si musíme uvědomit, že etapa 2 je
na samém začátku své realizace. A jako s každou stavbou musíme očekávat, že přijdou nějaké
požadavky na změny, vícepráce z důvodu nečekaných nebo nepředvídatelných událostí. Dle
mého názoru je toho etapa 1 názorným příkladem, viz například přeložka vody nebo
komplikace s jinými sítěmi.“
JUDr. Eva Slavíková: „Musíme uznat, že projekt nebyl nastaven ideálně. Příprava ve
zjišťování počtu obyvatel se standardně dělá ještě před zahájením projektu a dotace a my to
doháníme až následně. Se všemi jsme se při konzultacích (včetně konzultace
s administrátorem projektu) shodli na tom, že bylo velmi nešťastné, že nejsou součástí dotace
veřejné části přípojek, jelikož první etapa v tuto chvíli je již zahrnuta, jsou upravené
komunikace, a my to budeme muset znovu otevírat. I to znamená zdržení. Stoprocentně jsme
se se všemi, se kterými jsme tento problém konzultovali, shodli, že ty veřejné části přípojek
tam měly být. Nechceme se ale dívat zpátky a musíme vycházet ze situace, jakou máme,
jakou jsme převzali. Má to ale samozřejmě tyto negativní konsekvence, které budou
vyúčtovávány na konci při vyhodnocování, zda jsme dostáli všem indikátorům.“
Občanka paní Čápová: Reagovala, že obdivuje práci, kterou úřad odvedl, a pokračovala se
slovy, že před třemi měsíci si rada ani nebyla jistá, jestli obec dosáhne toho počtu
ekvivalentních osob a nyní je zde i nějaká rezerva, což vnímá jako pozitivní. Myslí si, že to
muselo být opravdu náročné ještě v případě, kdy neexistuje dokumentace k infrastruktuře
silnic. Doplnila, že tím pádem jako větší riziko vnímá spíše časové hledisko než splnění počtu
ekvivalentních obyvatel.
JUDr. Eva Slavíková: Reagovala, že je potřeba věnovat pozornost všem rizikům, například
právě počet ekvivalentních obyvatel se projeví v nátoku až na závěr. Uvedla, že po všech
konzultacích se rada shodla na tom, že spolu s přípojkami je počet ekvivalentních obyvatel ta
podstata ne právě ideálního nastavení celého projektu.
Ing. Kateřina Kolářová: Konstatovala, že veřejné části přípojek jsou zahrnuty v projektu
pouze v malé části a doplnila, že obec musí splnit ten indikátor bez ohledu na to, že to tam
není. Připustila, že toto je právě její obava – že má dokládat něco, co neumí zajistit, protože to
sama plně nerealizuje.
JUDr. Eva Slavíková: „Snažíme se to co nejlépe nastavit, aby celý projekt dobře dopadl a aby
dotace také dobře dopadla.“
Pan Anatol Nepala: „Jakou váhu po právní stránce má ten dokument od Ing. Charváta?“
JUDr. Eva Slavíková: „Pan Ing. Charvát je autorizovaná osoba. Nepřísluší nám jím
předložený dokument vyhodnocovat, vahou je to, že má autorizaci a že je generálním
projektantem celého projektu.“
Pan Anatol Nepala: Poděkoval za odpověď.
Občan Ing. Smetana: Dotázal se, co bude rozhodující pro výpočet ekvivalentních obyvatel,
zda ta realizovaná přípojka.
JUDr. Eva Slavíková: Odpověděla, že pro výpočet v závěru se bude dokládat nátok, ale
samozřejmě v návaznosti na ekvivalentní obyvatele.

Občan Ing. Smetana: Doplnil, že je velkým problémem, že nebyly v přípravě projektové
dokumentace brány v úvahu stávající sítě (viz. Holosmetky, kdy se třikrát narazilo do sítí a
stavba má již k dnešku čtrnácti měsíční zpoždění oproti původnímu harmonogramu).
Upozornil na další fakta, která by mohla termíny dokončení posunout, což bere jako veliké
riziko.
Ing. Kateřina Kolářová: Reagovala, že to je ten důvod, proč se obává časovosti.
Mgr. Beata Sabolová, LL.M: „Ráda bych k tomu dodala, že mě mrzí, že tato rizika a projekt
jako celek, nebyl diskutován na zastupitelstvu předtím, než to bylo schváleno, protože toto
jsou jasná a na druhý pohled viditelná rizika. Nicméně projekt byl takto předložen a takto
schválen. Podmínkou schválení dotace bylo, že se jedná o projekt ve vysoké fázi
rozpracovanosti, tzn. jakékoliv změny toho projektu jsou téměř nemožné. Tato diskuze a
nastavení projektu měla být předtím, než se do projektu šlo.“
Občan Ing. Smetana: Konstatoval, že na ta rizika upozorňoval ještě v době, kdy se projekt
tvořil. Dále dodal, že upozorňovali i na to, že jsou tam sítě, a nikdo je nebral v úvahu.
Upřesnil, že je (jako vlastníky jedněch sítí) nikdo ani nepozval na stavební řízení s tím, že to
není zapotřebí. Dodal, že se nyní ukázalo, že zapotřebí to jednoznačně bylo.
JUDr. Eva Slavíková: Uvedla, že z tohoto důvodu chtějí ve věci jednat a pomáhat s řešením
přípojek občanům.
Občan pan Dr. Široký: „Pokud jsem to správně pochopil, tak neexistuje definice
ekvivalentního obyvatele. Proto si myslím, že ten, kdo schvaloval tu dotaci, a kdo ji také bude
jako první kontrolovat, by měl říci, jaký ten jeho pohled je. My víme z dotací, které byly
poskytnuty a následně kontrolovány, že hodně záleželo na tom úředníkovi, který to měl na
starosti. Myslím si, že by obec měla vyžadovat, aby Vám ten jejich pohled řekli a dali Vám to
písemně.“
JUDr. Eva Slavíková: Potvrdila, že přesně to obec dělá a tím směrem směřuje.
Ing. Kateřina Kolářová: „Já bych ještě ráda dodala, že jsme si samozřejmě od Státního fondu
životního prostředí vyžádali písemné stanovisko (to byla jedna z prvních úvah, kterou jsme
udělali). Také jsme s nimi jednali o tom, jak tento indikátor budeme dokládat. Právě proto, že
to není tak úplně jednoznačné, jsme se pustili do této akce. Ono je to ještě tak, že i v rámci
těch poskytovatelů dotací s někým jednáte v té fázi, kdy se to připravuje a schvaluje, a
v momentě, kdy nastupuje kontrolní orgán, jsou to úplně jiní lidé. A uvědomme si, že tam je
udržitelnost 10 let, to znamená, že 10 let po schválení toho závěrečného vyhodnocení někdo
může přijít a chtít to zkontrolovat. I proto jsem považovala za velice důležité, abychom ten
čas tady tomuto výpočtu věnovali, abychom zde nechali právě tyto doklady, které budu
dokládat, že to takto bylo míněno. Není nic horšího než kohokoliv po nás postavit do situace,
musím tedy říci, v jaké jsme se ocitli my, když jsme nevěděli, z čeho se toto vůbec počítalo a
jak to vzniklo. Jsem ale ráda, že to můžeme takto zkonstatovat a potvrzuji slova paní starostky
– děláme maximum pro to, abychom kanalizaci dotáhli do úspěšného konce.“
Občan Ing. Sloup: Poděkoval za slovo a vznesl dotaz na to, kdo je to ´vedení obce´.
JUDr. Eva Slavíková: Odpověděla, že ´vedení obce´ je starostka a místostarostky.
Občan Ing. Sloup: „Takže zastupitelstvo obce pověřuje tímto bodem, jeho provedení, vedení
obce k jednání s poskytovatelem dotace. Takže tím jednáním je pověřena starostka a dvě
místostarostky obce? Já jsem se jen podivil nad tím usnesením, protože vždycky je uvedena
konkrétní osoba, nebo konkrétní osoby.“
JUDr. Eva Slavíková: „Můžeme to tam samozřejmě upravit, není problém, děkujeme za
připomínku.“
Občan Ing. Sloup: „Děkuji. Poté jsem chtěl ještě upozornit na to, že to, čím zastupitelstvo
případně to vedení obce pověří, tak je strašně široký pojem. Protože je zde napsáno ´ve věci
úpravy indikátoru dotace´ - tzn. ve věci úpravy, takže Vy ty indikátory můžete stlačit úplně na
nulu, nebo naopak na úplné maximum. Myslím si, že v té ´věci úpravy indikátoru dotace´ by
mělo být rozmezí od kolika do kolika, nebo případně konkrétní číslo.“

JUDr. Eva Slavíková: „Já bych v tomto případě byla velmi opatrná. My jsme zde veřejně a
jasně deklarovali, jakým směrem chceme jednat a je to asi o nějakém vyjednávání na ´tenkém
ledě´. Jasně jsme uvedli, kam bychom chtěli směřovat, slyšeli to všichni zastupitelé a je o tom
záznam.“
Ing. Kateřina Kolářová: „Je to opravdu o tom vyjednávání. My jsme nastudovali podmínky té
dotace, a i proto zde nezaznívá konkrétní číslo, protože ještě nevíme, do čeho budeme
vstupovat.“
Ing. Jiří Žáček: Z důvodu připomínky pana Ing. Sloupa navrhl do usnesení doplnit ´při
zachování trasy projektu´.
JUDr. Eva Slavíková: Souhlasila s doplněním.
Občan pan Šubert: Dotázal se, zda ten stanovený ekvivalent 560 je celkově pro etapu číslo 2
nebo jestli je to pro nějaké jednotlivé etapy.
Ing. Kateřina Kolářová: Odpověděla, že je to pro celý rozsah dotace pro etapu číslo 2.
Občan pan Šubert: „A na základě toho se rozhodne, že nebude?“
Ing. Kateřina Kolářová: „Není to o tom, jestli něco budeme rušit nebo ne. Chceme žádat
pouze o snížení počtu, který budeme dokladovat, při zachování plného rozsahu projektu. To je
něco, co nejsme schopni vyhodnotit my, to musí vyhodnotit poskytovatel dotace, protože pro
něj je to podstatné.“
Občan pan Šubert: Poděkoval.
JUDr. Eva Slavíková: „Toto je obecně komplikované, jak jste asi pochopili z těch dřívějších
diskuzí, kdy jsme to řešili se správcem dotace, s administrátorem, s předchozím vedením, kdy
například pan Ing. Žáček zahrnul do počtu obyvatel budoucí výstavbu - 156 domů, ale to není
možné. Ta dotace jasně říká, že se musí počítat nikoliv s potenciálními subjekty, ale
s existujícími v té době. Takže i tam došlo k určitému nedorozumění. A pak je třeba i
rozlišovat žijící osoby a ekvivalentní. My jsme se snažili tento určitý zmatek a možná i nějaké
přehlédnutí podmínek dotace napravit.“
Pan Anatol Nepala: „Já jsem pochopil z toho jednání, že fond vyhodnocuje ta kritéria a
dostává se na nějakou jednotnou cenu za jednu přípojku. Pokud se to dostane výš, než je
přípustné, tak může začít krátit.“
Ing. Kateřina Kolářová: Reagovala, že to číslo je myšleno pro celou etapu číslo 2, a proto by
o tom rádi diskutovali při zachování celého rozsahu.
Občan: Konstatoval, že kanalizace je velice důležitá, a že se musí udělat všechno pro to, aby
to šlo a ne hledat, proč to nejde.
JUDr. Eva Slavíková: Reagovala, že přesně o to, aby to šlo, se vedení obce snaží. Dodala, že
je za tím velké množství práce. Upřesnila, že to není o boření něčeho, ale právě o zachování.
Občan pan Holer: Vznesl dotaz, pokud by k tomu nedošlo, co nastane.
Ing. Kateřina Kolářová: Odpověděla, že v tom případě nastane obrovský apel na všechny.
Občan pan Holer: „Já samozřejmě vidím vůli. Budete žádat o snížení a bude to trvat nějakou
dobu. Nemělo by se ale také zažádat o prodloužení projektu jako takového, aby to nešlo proti
sobě? Abyste nežádali o snížení, a termínově bude utíkat druhá věc?“
Ing. Kateřina Kolářová: „Nebylo by úplně šťastné otevírat takové dva veliké požadavky
najednou. V harmonogramu prací nás zatím čeká ještě poměrně hodně úkolů předtím, než se
dostaneme do nějakého kritického bodu. Proto si myslím, že zatím není důvod žádat o
prodloužení termínu. Nehledě na to, že i ta žádost o prodloužení termínu musí být podložena
nějakými opodstatněnými skutečnostmi. To, že si nejsme jisti, je spíše hodnoceno negativně,
protože, jak už zde zaznělo, ten projekt byl vybrán proto, že byl vyhodnocen jako velmi dobře
připravený. I proto zde našlapujeme velmi opatrně, abychom dostáli všemu, co jsme tady kdy
řekli.“
JUDr. Eva Slavíková: „Ráda bych jen doplnila – ne že by byl tento projekt hodnocen ´jako
velmi dobře připravený´, ale ´jenom velmi dobře připravené projekty prošly´. A pokud
najednou budeme přicházet s tím, že ´snížit´, ´posunout´, atd., tak se nám také může se stát, že

Státní fond životního prostředí vyhodnotí, že jsme tím ´velmi dobře připraveným projektem´
nebyli. Takže tak to bylo myšleno. A toto všechno jsou indicie, které dávají najevo, že
bychom při tomto postupu tím velmi dobře připraveným projektem nemuseli být. Proto
musíme být obezřetní a trvat si na tom, že jsme připraveni.
Občan pan Holer: Dotázal se, jestli platí to, co paní Ing. Kolářová řekla, že když se to nebude
realizovat tak, jak je ten projekt teď nastaven, tak se dotace nebude uplatňovat někde v jiné
části obce?
Ing. Kateřina Kolářová: Odpověděla, že ta dotace je určena na konkrétní projekt a nelze ho
tedy vzít a přesunout.
JUDr. Eva Slavíková: Doplnila, že potvrzuje, že pokud paní Ing. Kolářová řekne něco ke
kanalizaci, tak to zajisté platí, protože ví, že se tomu velmi pečlivě věnuje.
Občan pan Holer: Poděkoval.
Občan: „Prosím Vás, do toho nátoku se počítá celkový nátok na čističku, tzn. z celé obce?“
Ing. Kateřina Kolářová: Odpověděla, že ano.
Občan: Dotázal se na Zlatý kopec, kde je celá řada nemovitostí, které mají kanalizace a mají
dokonce přípojku, ale nejsou připojeni. Navrhl, že by bylo dobré se s těmi lidmi domluvit,
aby se připojili, že by se ta rezerva mohla zmenšit.
JUDr. Eva Slavíková: „Máte pravdu, ale těch věcí, které je třeba napravit a nefungují, je
mnoho, a bereme to ´jedno za druhým´. Ale je to určitě priorita, souhlasím s Vámi.“
JUDr. Eva Slavíková: „Ráda bych již tento bod uzavřela. Pokud byste měli individuální
dotazy, klidně můžete přijít na úřad a zeptat se na to, co budete potřebovat.“

Usnesení č. 17/2/2019
k dalšímu postupu ve věci výstavby kanalizace v obci Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
informace o výsledcích šetření v terénu v obci Zdiby ve věci ověření počtu nemovitostí
připojitelných na nově budovanou kanalizaci v souladu s podmínkami dotačního titulu
Ministerstva životního prostředí ČR (Program 11531 – Operační program životního prostředí
2014-2020, Identifikační číslo dotace: 115D312010338) uvedené v důvodové zprávě a v
příloze č. 1 – Rekapitulace počtu nemovitostí připojitelných na nově budovanou kanalizaci
akce Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. část, které jsou přílohou tohoto usnesení.
II.
Pověřuje
starostku a 1. a 2. místostarostku obce Zdiby k jednání s poskytovatelem dotace Ministerstva
životního prostředí ČR, útvarem Odborem ochrany vod SFŽP ČR ve věci úpravy indikátorů
dotace – Program 11531 – Operační program životního prostředí 2014-2020, Identifikační
číslo dotace: 115D312010338, při zachování stávajícího rozsahu projektu výstavby
kanalizace.
Hlasování:
Pro návrh

10

JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jiří Žáček, p. Zdeněk
Jurkeník, Ing. Jakub Krejcar, Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr.
Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
Paní starostka v 19:35 vyhlásila přestávku.
V 19:35 odešel Ing. Jiří Žáček a p. Zdeněk Jurkeník.

BOD č. 6
Název: Uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru ze dne 29. 6. 2018
uzavřené mezi obcí Zdiby a KB a.s.
Návrh usnesení:
k uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Schvaluje
dodatek ke Smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi KB a.s. a obcí Zdiby dne 29. 6.
2018 pod registračním číslem 99021013888 na financování rozšíření kanalizace a čističky
odpadních vod v obci Zdiby ve znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení;
II.
Rozhoduje
o uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru dle bodu I tohoto usnesení;
III. Ukládá
starostce obce Zdiby uzavřít dodatek ke Smlouvě o revolvingovém úvěru dle bodu I tohoto
usnesení.
JUDr. Eva Slavíková: „Smlouva o revolvingovém úvěru nám řeší financování kanalizace.
Vzhledem k tomu, že byla uzavřena pouze pro první etapu a my potřebujeme financovat
v tuto chvíli i druhou etapu kanalizace, a také vzhledem k tomu, že by se nám ještě v tuto
chvíli překlápěla do investičního úvěru, a my ji potřebujeme zachovat stále ve stávajícím
nastavení, dochází k předložení tohoto dodatku, který musíme uzavřít. Předala bych slovo
panu Ing. Krejcarovi, který je předkladatel tohoto návrhu.“

Ing. Jakub Krejcar: „Děkuji za slovo. Jak již paní starostka uvedla, jedná se o dodatek
k uzavřené smlouvě z minulého roku. Jednali jsme s bankovní poradkyní z Komerční banky a
domlouvali jsme úpravy stávající smlouvy tak, abychom mohli financovat i probíhající
druhou etapu rozšíření kanalizace. Celá smlouva z předchozího volebního období byla
uzavřena pouze na tu první etapu. Došlo k dohodě mezi bankou, která souhlasilas našimi
požadavky. Celá záležitost byla také konzultována s paní místostarostkou Ing. Kolářovou. My
jsme odhadovali čerpání peněz nutných na dokončení první etapy a pokračování v druhé
etapě. Bylo domluveno, že rámec, který revolvingový úvěr stanovil, je 40 milionů korun, a
ten bude zachován, ale prodloužen z června tohoto toku na prosinec roku 2020. Investiční
úvěr, který by poté plynul z tohoto revolvingového úvěru po dokončení druhé etapy rozšíření
kanalizace, by byl také zachován, a zůstal by tedy ve výši 30 milionů korun. Toto je
maximální částka, která je předjednána s Komerční bankou. Počet splátek daného úvěru byl
snížen, protože jsme zachovali i termín splacení dlouhodobého investičního úvěru. Další
podstatnou věcí bylo to, že jsme upravili podmínky ve smlouvě, například výdaje na investice
v letech 2019 – 2020 na 135 milionů korun, protože bez této úpravy bychom nemohli provést
dokončení té kanalizace. Dokázali jsme tedy zachovat za původních (výhodnějších) podmínek
smlouvu, která se nevztahuje pouze na první etapu, ale i na druhou etapu, a to s fixní
úrokovou sazbou 2.09%. Splatnost celého úvěru vychází na konec roku 2028. Navýšení
splátek úvěru, pokud bychom čerpali tu maximální částku 30 milionů korun, bude sice
představovat zvýšení, ale na druhou stranu během tří let bychom měli splatit úvěr, který byl
přijat na výstavbu školek.“
JUDr. Eva Slavíková: Poděkovala a poté vyzvala zastupitele a občany, pokud mají nějaký
dotaz.
Dotaz nebyl vznesen, rozprava byla ukončena.

Usnesení č. 18/2/2019
k uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Schvaluje,
dodatek ke Smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi KB a.s. a obcí Zdiby dne 29. 6.
2018 pod registračním číslem 99021013888 na financování rozšíření kanalizace a čističky
odpadních vod v obci Zdiby ve znění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení;
II.
Rozhoduje,
o uzavření dodatku ke Smlouvě o revolvingovém úvěru dle bodu I tohoto usnesení;
III. Ukládá,
starostce obce Zdiby uzavřít dodatek ke Smlouvě o revolvingovém úvěru dle bodu I tohoto
usnesení.

Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 7
Název: Vyhodnocení dotazníkového šetření a k realizaci zpracování Plánu rozvoje obce
Zdiby pro r. 2019-2025.
Návrh usnesení:
k vyhodnocení dotazníkového šetření ke zpracování Programu rozvoje obce Zdiby pro r.
2019–2025
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
informace o výsledcích dotazníkového šetření uvedených v důvodové zprávě, která je
přílohou tohoto usnesení.
II.
Schvaluje
záměr zpracovat Program rozvoje obce Zdiby na období 2019–2025.
III. Ukládá
starostce obce Zdiby: realizovat zpracování Programu rozvoje obce Zdiby pro r. 2019–2025.
JUDr. Eva Slavíková: „Možná jste již zaznamenali na webových stránkách obce, že probíhalo
vyhodnocení dotazníků – my jsme vás asi před třemi měsíci oslovili s žádostí, abyste nám
vyplnili dotazník, právě pro přípravu Programu rozvoje obce Zdiby. Dostali jsme něco přes
200 vyplněných dotazníků, za což jsme velmi rádi a děkujeme. Jejich vyhodnocení je nyní
předkládáno na zastupitelstvu. Na přečtení je tato zpráva vcelku dlouhá, tak bych Vás chtěla
informovat, že je celý dokument k nahlédnutí na stránkách obce. Důvod, proč jsme se ptali na
tyto jednotlivé body, je ten, že bychom chtěli program rozvoje obce na další roky připravit
v návaznosti na to, co si přejete Vy, občané, co vnímáte za problematická místa a na co jste
nás upozornili. V rámci jednání zastupitelstva ale zvažuji, zda nemáme spíše nastavit program
rozvoje pro roky 2020 – 2026. Důvod, proč chceme tento Program připravit, je i ten, že

chceme žádat o dotace a mnohé dotace vyžadují existenci právě tohoto Programu. Je to pro
nás i taková ´kuchařka´, jak pokračovat, kde jsou problémy atd. Je to dokument, který by nás
měl navádět, kam obec rozvíjet.“
Usnesení č. 19/2/2019
k vyhodnocení dotazníkového šetření ke zpracování Programu rozvoje obce Zdiby pro r.
2020–2026
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
informace o výsledcích dotazníkového šetření uvedených v důvodové zprávě, která je
přílohou tohoto usnesení.
II.
Schvaluje
záměr zpracovat Program rozvoje obce Zdiby na období 2020–2026.
III. Ukládá
starostce obce Zdiby:
realizovat zpracování Programu rozvoje obce Zdiby pro r. 2020–2026.

Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
BOD č. 8
Název: Přijetí rozpočtového opatření č. 2/2019
Návrh usnesení:
k přijetí rozpočtového opatření č. 2/2019
Zastupitelstvo obce Zdiby

I.
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2019 dle důvodové zprávy k tomuto usnesení a přílohy č. 1 tohoto
usnesení
JUDr. Eva Slavíková: „Rozpočtová opatření obecně jsou dělána tehdy, pokud jsou paragrafy
rozpočtu, se kterými se nemůže bez rozpočtového opatření hýbat, nějakým způsobem
měněny. Dojde například k nepředpokládanému příjmu nebo výdaji. V našem rozpočtovém
opatření č. 2 se to týká ´jiných plateb obdržených na evropské volby´, týká se také úpravy,
která souvisela s pozdním zaplacením faktury ze strany společnosti EKO-KOM pro
zneškodňování komunálních odpadů, které měly přijít do roku 2018, ale dostaly se již do roku
2019. Zvýšily se příjmy z věcných břemen, takže jsme získali více z věcných břemen, než
jsme předpokládali. Současně se trochu zvedly náklady na pražskou hromadnou integrovanou
dopravu. Uzavíralo se asi 18 dodatků ke smlouvám na příměstské autobusy, což se týkalo
všech obcí. Nejedná se o nějaké zásadní věci, ale je to skutečně jen reakce na správné
nastavení, aby vše bylo v pořádku.“
Usnesení č. 20/2/2019
k přijetí rozpočtového opatření č. 2/2019
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2019 dle důvodové zprávy k tomuto usnesení a přílohy č. 1 tohoto
usnesení

Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
BOD č. 9
Název: Schválení úprav závazných rozpočtových ukazatelů organizace Základní škola a
Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace pro r. 2018

Návrh usnesení:
ke schválení úprav závazných rozpočtových ukazatelů a k přerozdělení kladného
hospodářského výsledku organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby,
příspěvková organizace pro r. 2018
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí že,
1) rada obce Zdiby schválila svým usnesením č. 54/10/2019 dne 17. 6. 2019 Účetní závěrku
organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace sestavenou ke dni
31. 12. 2018;
2) Finanční výbor vydal dne 4. 6. 2019 doporučení k přerozdělení kladného hospodářského
výsledku organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace, jakož i
k přerozdělení závazných rozpočtových ukazatelů této příspěvkové organizace.
II.
Souhlasí
s přerozdělením závazných rozpočtových ukazatelů organizace Základní škola a Mateřská
škola Zdiby, příspěvková organizace na r. 2018 dle konečných stavů ke dni 31. 12. 2018,
předložených v Tabulce čerpání rozpočtu na r. 2018, která je součástí přílohy č. 3 tohoto
usnesení;
III. Rozhoduje
o přerozdělení závazných rozpočtových ukazatelů organizace Základní škola a Mateřská škola
Zdiby, příspěvková organizace na r. 2018 dle konečných stavů ke dni 31. 12. 2018,
předložených v Tabulce čerpání rozpočtu na r. 2018, která je součástí přílohy č. 3 tohoto
usnesení.
IV. Schvaluje
rozdělení kladného hospodářského výsledku organizace Základní škola a Mateřská škola
Zdiby, příspěvková organizace za r. 2018, ve výši 105.224,29 Kč následovně: fond odměn 45
% tj. 47.350, - Kč, fond rezerv 55 %n tj. 57.874,29 Kč.
JUDr. Eva Slavíková: „Máme zde k tomuto tématu i paní ředitelku, kterou tímto vítám.
Důvodem k předložení tohoto usnesení je skutečnost, že zastupitelstvo obce Zdiby ke konci
roku 2017 schválilo pro rok 2018 Základní a Mateřské škola Zdiby, příspěvkové organizaci,
rozpočet takovým způsobem, že byly stanoveny pevně naprosto všechny položky.
Samozřejmě rozpočet je živý, funguje tak, že některé úkoly nejsou realizovány, tudíž je
zřejmé, že rozpočet nemůže v závěru dopadnout přesně tak, aby všechny položky ´na korunu´
seděly. Není to určitě vhodné nastavení rozpočtu – měl by být použit nějaký drobný rozptyl.
Toto nesprávné nastavení rozpočtu příspěvkové organizace by přivedlo příspěvkovou
organizaci k tomu, že by byla, díky chybnému nastavení rozpočtu ze strany obce, v porušení
rozpočtové kázně. Chceme napravit tuto chybu, a z toho důvodu je předkládáno schválení
úpravy závazných ukazatelů příspěvkové organizace pro rok 2018 tak, jak ten rok dopadl.“

Paní starostka dále hovořila i o následujícím usnesení, které se týká pověření Rady obce
Zdiby k úpravám závazných rozpočtových ukazatelů příspěvkové organizace a navrhla změny
v návrzích, viz následující usnesení.
Usnesení č. 21/2/2019
ke schválení úprav závazných rozpočtových ukazatelů a k přerozdělení kladného
hospodářského výsledku organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby,
příspěvková organizace pro r. 2018
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí že,
1) rada obce Zdiby schválila svým usnesením č. 54/10/2019 dne 17. 6. 2019 Účetní závěrku
organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace sestavenou ke dni
31. 12. 2018;
2) Finanční výbor vydal dne 4. 6. 2019 doporučení k přerozdělení kladného hospodářského
výsledku organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace, jakož i
k přerozdělení závazných rozpočtových ukazatelů této příspěvkové organizace.
II.
Souhlasí,
s přerozdělením závazných rozpočtových ukazatelů organizace Základní škola a Mateřská
škola Zdiby, příspěvková organizace na r. 2018 dle konečných stavů ke dni 31.12.2018,
předložených v Tabulce čerpání rozpočtu na r. 2018, která je součástí přílohy č. 3 tohoto
usnesení.
III. Rozhoduje,
1) o přerozdělení závazných rozpočtových ukazatelů organizace Základní škola a Mateřská
škola Zdiby, příspěvková organizace na r. 2018 dle konečných stavů ke dni 31.12.2018,
předložených v Tabulce čerpání rozpočtu na r. 2018, která je součástí přílohy č. 3 tohoto
usnesení;
2) o přerozdělení závazných rozpočtových ukazatelů organizace Základní škola a Mateřská
škola Zdiby, příspěvková organizace na r. 2019 ve výši finančního limitu do částky 100.000, Kč včetně, a to kumulativně na jednu rozpočtovou položku za jeden účetní rok.
IV. Schvaluje,
rozdělení kladného hospodářského výsledku organizace Základní škola a Mateřská škola
Zdiby, příspěvková organizace za r. 2018, ve výši 105.224,29 Kč následovně: - fond odměn
45 % tj. 47.350, - Kč, fond rezerv 55 %n tj. 57.874,29 Kč.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala

Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
BOD č. 10
Název: Pověření Rady obce Zdiby k úpravám závazných rozpočtových ukazatelů
organizace Základní škola a Mateřská škola Zdiby, příspěvková organizace.
Návrh usnesení:
k delegování pravomoci Zastupitelstva obce Zdiby na Radu obce Zdiby ve věci úprav
závazných rozpočtových ukazatelů organizace Základní škola a Mateřská škola,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí
informace obsažené v důvodové zprávě
II. Schvaluje
delegaci (přenesení) části svých pravomocí na Radu obce Zdiby dle bodu III tohoto usnesení
III. Rozhoduje
o delegaci části svých pravomocích dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 102 odst. 2.
písm. a) zákona a § 16 zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na Radu obce Zdiby s oprávněním k rozhodování o
úpravách závazných rozpočtových ukazatelů organizace: Základní škola a Mateřská škola
Zdiby, příspěvková organizace, a k provádění rozpočtových opatření, resp. k provádění
jednotlivých přesunů mezi rozpočtovými ukazateli pro organizaci: Základní škola a Mateřská
škola Zdiby, příspěvková organizace, s tím, že Radě obce Zdiby se tímto stanovuje oprávnění
pro rok 2019 a následující rozpočtová období ve výši finančního limitu do částky 300.000 Kč
včetně, a to kumulovaně na jednu rozpočtovou položku za jeden účetní rok. Nad stanovený
finanční limit přísluší rozhodování nadále Zastupitelstvu obce Zdiby.
JUDr. Eva Slavíková: „Zde se jedná o to, co jsem již avizovala, že z důvodu, abychom byli
operativnější, bychom část pravomoci zastupitelstva delegovali na Radu obce. Tuto otázku
jsme i konzultovali s paní kontrolorkou, která provádí kontrolu hospodaření naší příspěvkové
organizace a doporučila nám to, jako vhodné nastavení a zmínila, že standardní je mít
přenesenou tuto pravomoc na radu obce zhruba ve výši 10 % rozpočtu příspěvku na provoz
školy, tudíž zhruba ve výši navrhovaných 300.000, - korun.

Usnesení č. 22/2/2019
k delegování pravomoci Zastupitelstva obce Zdiby na Radu obce Zdiby ve věci úprav
závazných rozpočtových ukazatelů organizace Základní škola a Mateřská škola,
příspěvková organizace
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
informace obsažené v důvodové zprávě
II.
Schvaluje
delegaci (přenesení) části svých pravomocí na Radu obce Zdiby dle bodu III tohoto usnesení
III. Rozhoduje
o delegaci části svých pravomocích dle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 102 odst. 2.
písm. a) zákona a § 16 zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na Radu obce Zdiby s oprávněním k rozhodování o
úpravách závazných rozpočtových ukazatelů organizace: Základní škola a Mateřská škola
Zdiby, příspěvková organizace, a k provádění rozpočtových opatření, resp. k provádění
jednotlivých přesunů mezi rozpočtovými ukazateli pro organizaci: Základní škola a Mateřská
škola Zdiby, příspěvková organizace, s tím, že Radě obce Zdiby se tímto stanovuje oprávnění
pro rok 2020 a následující rozpočtová období ve výši finančního limitu do částky
300.000 Kč včetně, a to kumulovaně na jednu rozpočtovou položku za jeden účetní rok. Nad
stanovený finanční limit přísluší rozhodování nadále Zastupitelstvu obce Zdiby.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
BOD č. 11
Název: Schválení Účetní závěrky obce Zdiby
Návrh usnesení:
ke schválení Účetní závěrky obce Zdiby za r. 2018

Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Schvaluje
Účetní závěrku obce Zdiby za r. 2018.
JUDr. Eva Slavíková: „Jelikož se blížíme k 30. 6. 2019, je třeba schválit (případně neschválit)
účetní závěrku roku 2018. V tuto chvíli byly zastupitelům předloženy veškeré podklady
k účetní uzávěrce – Rozvaha, Výkaz zisků a ztráty a Příloha. Účetní závěrka prošla
projednáním finančního výboru a současně byla schválena na Radě obce. Je třeba říci, že
schválení účetní závěrky vnímáme především z pohledu, že má veškeré zákonné náležitosti
dle zákona o účetnictví. Neznamená to, že bychom se nedistancovali od toho, jakým
způsobem nám účetnictví na konci roku bylo či nebylo předáno, a samozřejmě tady výhrady
přetrvávají. Ráda bych nyní předala slovo panu Nepalovi, pokud by chtěl za finanční výbor
něco uvést a následně otevírám rozpravu.“
Pan Anatol Nepala: Konstatoval, že finanční výbor se sešel 4. 6. 2019. Potvrdil, že se
projednaly veškeré věci, které byly potřeba. Doplnil, že zde bylo pár chyb, které se ale hned
vyřešily a dodal, že více připomínek k tomu nemá.
Rozprava:
JUDr. Eva Slavíková: Konstatovala, že účetní závěrka má kladný výsledek ve výši asi 7,5
milionu korun, vysvětlila ale, že jde samozřejmě pouze o účetní záležitost – nic to nemění na
tom, že fakticky vlivem úvěrů je rozpočet schodkový. Doplnila, že se skutečně schvaluje
pouze účetní stav věci.
Občan Ing. Smetana: „Bohužel, těžko se vyjadřovat k celku, protože materiály byly zaslány
pouze zastupitelům a ne všem. Každopádně součástí toho je i zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce, kde v rozporu s těmi kontrolory, kteří dělali přezkoumání, se s nimi úplně
neshodnu, že tam není nic tzv. ´céčkového´, protože konstatovat v inventurách, že všechno
bylo řádně zinventarizované a na policii nahlásit, že v té době, kdy inventury probíhaly, nikdo
majetek nezkontroloval, je věc, která dle mého názoru, jednoznačně svědčí o zkreslování
hospodářského výsledku. Je to jeden z hříchů Vámi zděděný a je mi jasné, že Vy s tím
v tomto okamžiku nic nenaděláte. Jen chci konstatovat, že to je z toho přezkoumání
hospodaření jedna z nejzávažnějších věcí. Nedodělat inventury a konstatovat, že jsem všechno
zkontroloval, nemít vůbec jasno, co bylo ukradeno a v jaké hodnotě (což není jasno ani po
inventurách, které jsem dělal jako mimořádné někdy v květnu, kdy vlastně vůbec není jasné,
co všechno se vlastně ztratilo), tak to je dle mého názoru věc dost závažná. Obec bude
vycházet při schválení závěrky z materiálů, které jsou, ale zároveň by asi vedení obce mělo
říci, co se bude s těmi resty, co zdědilo, dít, aby to věděli i občané. Něco se dá ´přehlédnout´
nebo ´pominout´, protože výsledek ´honění´ zodpovědné osoby by bylo více práce, než co by
z toho bylo, ale každopádně by mělo být veřejně řečeno, co jsou ty resty, které se zdědily, aby
to věděli i občané. Vy to víte a pár angažovaných občanů to také ví. Dle mého názoru by ale
tyto informace měly být zveřejňovány.“
JUDr. Eva Slavíková: „Určitě, jednoznačně souhlasím, proto i říkám, že ten distanc určitě
přijde a my bychom toto rádi probírali a vyhranili se proti tomu při projednávání závěrečného
účtu obce Zdiby, což je hned navazující bod.“
JUDr. Eva Slavíková: „Ještě bych si dovolila přidat – my tam máme v návrhu přílohy, kde je
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce. Protože jsme dodávali i podklad
nápravných opatření, které jsme již provedli – paní účetní již napravila 90 % všeho

pochybení, které bylo zkonstatováno – tak bychom přidali i jako přílohu ta navrhovaná
opatření, která již byla obcí provedena.“
Usnesení č. 23/2/2019
ke schválení Účetní závěrky obce Zdiby za r. 2018
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Schvaluje
Účetní závěrku obce Zdiby za r. 2018.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
BOD č. 12
Název: Schválení Závěrečného účtu obce Zdiby.
Návrh usnesení:
ke schválení Závěrečného účtu obce Zdiby za r. 2018
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Souhlasí
s celoročním hospodařením obce Zdiby za r. 2018, a to bez výhrad.
JUDr. Eva Slavíková: „Předkladatelem tohoto bodu je pan Ing. Krejcar, ráda bych mu nyní
předala slovo.“
Ing. Jakub Krejcar: Uvedl, že zastupitelstvo předkládá návrh na schválení závěrečného účtu
obce Zdiby na rok 2018. Konstatoval, že již bylo řečeno, že zastupitelé obce mají
k hospodaření obce a organizací napojených na obec (Obec Zdiby – reality, s.r.o.) nějaké
výhrady. Pokračoval, že zastupitelé by měli souhlasit s přijetím závěrečného účtu, ale
s výhradami, přestože byl zastupitelům obce předkládán návrh Usnesení na schválení bez

výhrad. K dané problematice se vyjadřoval i finanční výbor obce, který prověřoval, zda
konečný účet obsahuje veškeré náležitosti. Součástí závěrečného účtu je:
- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu – ano
- vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům a jiným
rozpočtům – ano
- vyúčtování finančních vztahů k hospodaření dalších osob – ano
Doplnil, že otázkou ale je, jak bylo hospodařeno během roku 2018. Vysvětlil, že detailní
členění musí být tak podrobné, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření obce a jí
zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem, což se
domnívá, že ne ve všech bodech bylo naplněno.
Ing. Jakub Krejcar: „Přečetl bych ty výhrady a navrhuji, aby byly součástí usnesení.“
-

Předání obecního úřadu Zdiby dne 22. 11. 2018 po žalobě na výsledek komunálních
voleb neproběhlo řádně.
Dokumentace k některým projektům zčásti chyběla či byla zničena plísní v archivu
obecního úřadu.
Účetní doklady společnosti obce Zdiby – reality, s.r.o. za předcházející účetní období
nebyly v místě sídla společnosti.
Úřad byl předán dne 23. 11. 2018, přičemž tehdejší účetní obce ukončila svoji činnost
ke dni 22. 11. 2018 a bývalý starosta obce se nedostavil k předání agendy související
s chodem obce Zdiby.

Výhrady k Závěrečnému účtu obce Zdiby za r. 2018:
1. Nebyla provedena inventarizace k okamžiku sestavení účetní závěrky 31. 12. 2018.
Nebyla řádně dokončena inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2018,
nebyla vypracována inventarizační zpráva, která by podávala informace o fyzické
inventuře k 30. 9. 2018 a její následné rozdílové inventuře k 31. 12. 2018 a o dokladové
inventuře k 31. 12. 2018. Nebyly vyhotoveny inventurní soupisy k 31. 12. 2018, které
by splňovaly náležitosti § 30 zákona č. 563/1991 Sb. včetně podpisových záznamů osob
odpovědných za provedení inventarizace.
2. V návaznosti na výše uvedené řádné nepředání úřadu neměla obec dostatečné podklady
pro správné vyhodnocení souvisejících finančních úkonů (např. rozpočtové opatření č.
5), v důsledku čehož došlo k porušení rozpočtové kázně.
3. Zastupitelstvo obce Zdiby se distancuje od způsobu vedení rozpočtu pro r. 2018, ve
kterém docházelo k nadhodnocování skutečného stavu hospodaření obce Zdiby, kdy
v příjmech obce byl vykazován příjem transferů ve výši 91.382.885, - Kč, přestože na
základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného MŽP ČR byl předpokládaný příjem v
roce 2018 ve výši 30.946.016, - Kč. Tento postup uměle vytvořil dojem menšího
schodku rozpočtu za r. 2018 a dával prostor pro vyšší výdaje, které v konečném
důsledku výrazně finančně nepříznivě zatížily obec Zdiby pro další období.
4. Účetnictví společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o. bylo pro r. 2018 kompletně
zrekonstruováno tak, aby odpovídalo platným účetním předpisům a bylo možné schválit
účetní závěrku této společnosti. Nicméně současně je potřeba vyhodnotit dopady chyb
v účetnictví předchozích let, které v souladu s účetními předpisy nebylo. Pokud budou

chyby znamenat navýšení základu daně, bude nezbytné podat dodatečné daňové
přiznání.
JUDr. Eva Slavíková: „Já bych jen doplnila k tomu nadhodnocování rozpočtu roku 2018 –
obec byla v horší finanční situaci, než se z vykazovaných údajů zdálo. Obec si počínala velmi
nehospodárně a vynakládala vysoké prostředky v situaci, kdy to neměla kryté rozpočtem a
tento postup bude mít důsledky i do dalších let.“
Rozprava:
Pan Anatol Nepala: „Těmito výhradami jsme se na finančním výboru nezabývali, tudíž
nejsou součástí zápisu. Chtěl jsem se zeptat, jestli vidíte v těch pochybeních nějaký úmysl?“
JUDr. Eva Slavíková: „Jedná se jednoznačně o porušení rozpočtových předpisů. Obec nemá
vynakládat prostředky, na které nemá rozpočtové krytí.“
Ing. Jakub Krejcar: „Na některé pochybení bylo upozorňováno minulými zastupiteli a
v minulém období. Takže některé se mohou třeba považovat za úmysl, protože byly známy, a
některé se zdají být spíše z nedbalosti.“
Zastupitelé dále řešili celou situaci ohledně rozpočtu, kdy mluvili právě o pochybeních.
JUDr. Eva Slavíková: „Nově je navrhováno, aby byl závěrečný účet obce Zdiby za rok 2018
schválen s výhradami, které přednesl pan Ing. Krejcar.“
Občan Ing. Smetana: „Zabývali jste se tím, že zastupitelstvo schválilo úpravu rozpočtu, a do
účetnictví to pak bylo přeneseno v jiných částkách, než bylo schváleno zastupitelstvem, což
se domnívám, že je dost velký ´faux pas´ z hlediska bývalého vedení, že zastupitelstvu
prezentují nějaké částky rozpočtu, a pak nahlásí něco jiného?“
Ing. Jakub Krejcar: Odpověděl, že o tom zastupitelstvo ví, že se částky upravovaly podle
skutečnosti, jinak by docházelo k porušování kázně.
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.: „Ty výhrady, které zde četl pan Ing. Krejcar, budou součástí
usnesení?“
JUDr. Eva Slavíková: Odpověděla, že ano a doplnila, že proto to bylo celé čteno, aby
zastupitelstvo mělo celý obsah a bylo by to součástí odůvodnění, proč by se závěrečný účet za
rok 2018 schválil s výhradami.
Usnesení č. 24/2/2019
ke schválení Závěrečného účtu obce Zdiby za r. 2018
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Schvaluje,
Závěrečný účet obce Zdiby za r. 2018, a to s výhradami.
II.
Konstatuje,
Stav předání obecního úřadu po komunálních volbách r. 2018 a s tím související výhrady
k Závěrečnému účtu obce Zdiby za r. 2018:
Předání obecního úřadu Zdiby dne 22. 11. 2018 po žalobě na výsledek komunálních voleb
neproběhlo řádně. Dokumentace k některým projektům zčásti chyběla či byla zničena plísní
v archivu obecního úřadu. Účetní doklady společnosti obce Zdiby – reality, s.r.o. za
předcházející účetní období nebyly v místě sídla společnosti. Úřad byl předán dne 23. 11.

2018, přičemž tehdejší účetní obce ukončila svoji činnost ke dni 22. 11. 2018 a bývalý
starosta obce se nedostavil k předání agendy související s chodem obce Zdiby.
Výhrady k Závěrečnému účtu obce Zdiby za r. 2018:
1) Nebyla provedena inventarizace k okamžiku sestavení účetní závěrky 31. 12. 2018. Nebyla
řádně dokončena inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2018, nebyla
vypracována inventarizační zpráva, která by podávala informace o fyzické inventuře k 30. 9.
2018 a její následné rozdílové inventuře k 31. 12. 2018 a o dokladové inventuře k 31.12.2018.
Nebyly vyhotoveny inventurní soupisy k 31. 12. 2018, které by splňovaly náležitosti § 30
zákona č. 563/1991 Sb. včetně podpisových záznamů osob odpovědných za provedení
inventarizace.
2) V návaznosti na výše uvedené řádné nepředání úřadu neměla obec dostatečné podklady pro
správné vyhodnocení souvisejících finančních úkonů (např. rozpočtové opatření č. 5),
v důsledku čehož došlo k porušení rozpočtové kázně.
3) Zastupitelstvo obce Zdiby se distancuje od způsobu vedení rozpočtu pro r. 2018, ve kterém
docházelo k nadhodnocování skutečného stavu hospodaření obce Zdiby, kdy v příjmech obce
byl vykazován příjem transferů ve výši 91.382.885, - Kč, přestože na základě Rozhodnutí o
poskytnutí dotace vydaných MŽP ČR byl předpokládaný příjem v roce 2018 ve výši
30.946.016, - Kč. Tento postup uměle vytvořil dojem menšího schodku rozpočtu za r. 2018 a
dával prostor pro vyšší výdaje, které v konečném důsledku výrazně finančně nepříznivě
zatížily obec Zdiby pro další období.
4) Účetnictví společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o. bylo pro r. 2018 kompletně
zrekonstruováno tak, aby odpovídalo platným účetním předpisům a bylo možné schválit
účetní závěrku této společnosti. Nicméně současně je potřeba vyhodnotit dopady chyb
v účetnictví předchozích let, které v souladu s účetními předpisy nebylo. Pokud budou chyby
znamenat navýšení základu daně, bude nezbytné podat dodatečné daňové přiznání.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
BOD č. 13
Název: Schválení Střednědobého výhledu rozpočtu obce Zdiby na roky 2020-2021
Návrh usnesení:

ke střednědobému výhledu rozpočtu obce Zdiby pro r. 2020–2021
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zdiby pro r. 2020-2021 v
jednotlivých třídách, který byl zveřejněn na úřední desce dne 12/6/2019, a který tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení.
II.
Schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Zdiby pro r. 2020–2021, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
JUDr. Eva Slavíková: „Jedná se o bod, který byl předložen již na minulém zastupitelstvu,
víceméně bych řekla, že i detailně projednán. Nicméně zde probíhaly nějaké úpravy, které
jsme si definovali. Jedná se o dokument o plánování investic – výhledově do budoucnosti. Je
to taková představa obce o tom, v jaké oblasti by si jak měla obec finančně počínat.
Usnesení č. 25/2/2019
ke střednědobému výhledu rozpočtu obce Zdiby pro r. 2020–2021
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Zdiby pro r. 2020-2021 v
jednotlivých třídách, který byl zveřejněn na úřední desce dne 12/6/2019, a který tvoří přílohu
č. 1 tohoto usnesení.
II.
Schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu obce Zdiby pro r. 2020–2021, ve znění dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval
Návrh byl přijat.

0
0
0

BOD č. 14
Název: Přijetí dotace – pro pořízení cisternové automobilové stříkačky pro potřeby
JSDH Zdiby
Návrh usnesení:
k přijetí dotace Středočeského kraje na nákup automobilové cisternové stříkačky pro
potřeby JSDH
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, e. č.
žádosti HAS/CAS/037000/2019, název Akce/Projektu: Nákup automobilové cisternové
stříkačky, Tematické zadání: Kofinancováni účelových investičních dotací v rámci programu:
Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2019 – Pořízení a rekonstrukce cisternové
automobilové stříkačky, Oblast podpory: Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové
stříkačky. Poskytnutí dotace ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden_milion_korun_českých)
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného programu bylo Obci Zdiby
schváleno na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 01318/2019/ZK ze dne
29. 4. 2019.
II.
Schvaluje
přijetí poskytnuté dotace dle bodu I. tohoto usnesení.
III. Rozhoduje
o přijetí schválené dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 1 000 000,- Kč, na nákup automobilové cisternové
stříkačky pro potřeby jednotky SDH Zdiby, dle bodu I. tohoto usnesení, do rozpočtu obce
Zdiby.
IV. Ukládá
starostce obce Zdiby, aby realizovala potřebné právní úkony související s Rozhodnutím dle
bodu II. tohoto usnesení a aby podepsala jménem Obce Zdiby příslušnou veřejnoprávní
smlouvu.
JUDr. Eva Slavíková: „Jedná se již o rozjednanou záležitost, ve které pokračujeme.
Zastupitelstvo Středočeského kraje vydalo rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1 milion
korun. Dotace ve výši 2,5 milionu korun již byla poskytnuta. Toto usnesení je formálně
k tomu, abychom dali rozhodnutí, že souhlasíme s přijetím dotace, abychom následně mohli

se Středočeským krajem uzavřít veřejnoprávní smlouvu a přijmout tuto dotaci. Předala bych
slovo veliteli hasičů, panu Schumovi, jestli by nám k tomu chtěl něco říci.“
Velitel hasičů p. Schum: „Děkuji za slovo. Jedná se o dotaci ve výši 1 milion korun od
Středočeského kraje na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro naši jednotku. Zbytek
financování je 2,5 milionů z České kanceláře pojistitelů. Zbyde tam nějaké dofinancování
v jisté výši, které závisí na výběrovém řízení, které by obec měla následně vypisovat.
Zadávací dokumentace je zpracována. Pokud ji schválíte, tak proběhne výběrové řízení a po
výběru nejvhodnějšího kandidáta vyplyne částka, která bude potřeba dofinancovat obcí.
Děkuji bývalému i současnému vedení za podporu hasičů a doufáme, že tato akce, kterou již
dva a půl roku připravujeme, dobře dopadne.“
JUDr. Eva Slavíková: Poděkovala a vyzvala zastupitele a občany, jestli mají nějaké dotazy.
Návrh usnesení č. 26/2/2019
k přijetí dotace Středočeského kraje na nákup automobilové cisternové stříkačky pro
potřeby JSDH
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o poskytnutí dotace
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS, e.č.
žádosti HAS/CAS/037000/2019, název Akce/Projektu: Nákup automobilové cisternové
stříkačky, Tematické zadání: Kofinancováni účelových investičních dotací v rámci programu:
Dotace pro jednotky SDH obcí na rok 2019 – Pořízení a rekonstrukce cisternové
automobilové stříkačky, Oblast podpory: Pořízení a rekonstrukce cisternové automobilové
stříkačky.
Poskytnutí dotace ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden_milion_korun_českých)
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného programu bylo Obci Zdiby
schváleno na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 013-18/2019/ZK ze dne
29. 4. 2019.
II.
Schvaluje
přijetí poskytnuté dotace dle bodu I. tohoto usnesení.
III. Rozhoduje
o přijetí schválené dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2019 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS ve výši 1 000 000,- Kč, na nákup automobilové cisternové
stříkačky pro potřeby jednotky SDH Zdiby, dle bodu I. tohoto usnesení, do rozpočtu obce
Zdiby.

IV. Ukládá
starostce obce Zdiby, aby realizovala potřebné právní úkony související s Rozhodnutím dle
bodu II. tohoto usnesení a aby podepsala jménem Obce Zdiby příslušnou veřejnoprávní
smlouvu.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
BOD č. 15
Název: Schválení zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na nákup
cisternové automobilové stříkačky pro potřeby JSDH Zdiby.
Návrh usnesení:
ke schválení zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na nákup
automobilové cisternové stříkačky pro potřeby JSDH Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Schvaluje
zadávací dokumentaci pro realizaci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na nákup automobilové cisternové
stříkačky pro potřeby JSDH Zdiby, která je přílohou důvodové zprávy k tomuto usnesení s
tím, že veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném zadávacím řízení a v nadlimitním režimu.
II.
Rozhoduje, že
dokumentace dle bodu I tohoto usnesení ani jakékoliv její části nejsou určeny ke zveřejnění
jinak, než výlučně postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
JUDr. Eva Slavíková: „Předmětem tohoto usnesení je schválení zadávací dokumentace,
kterou připravil administrátor dotace v součinnosti s velitelem hasičů panem Schumem a
panem tajemníkem. Předpokládaná hodnota zakázky se blíží k hranici nadlimitní zakázky a
my jsme nechtěli riskovat, že bychom tuto hranici překročili, tak je tato zakázka předkládána
v tom přísnějším režimu – nadlimitním. Neměli bychom zde citovat zadávací dokumentaci,
protože ta není určena ke zveřejnění – jsou zde právě ty údaje k veřejné zakázce, které jsou
v utajení.“
Velitel hasičů p. Schum: „Děkuji vedení obce Zdiby za možnost, že jsme tuto zakázku měli
možnost vypsat jako nadlimitní, protože jsme opravdu někde na hranici 100 až 150 tisíc korun

a nerad bych celý tento proces opakoval. Vyhneme se tím komplikacím, byť jsme si s tím
samozřejmě ´zkomplikovali život´, protože to celé bude s přísnějším režimem a s delším
řízením, ale myslím si, že to bude to ku prospěchu celé věci.“
JUDr. Eva Slavíková: Souhlasila.
Usnesení č. 27/2/2019
ke schválení zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na nákup
automobilové cisternové stříkačky pro potřeby JSDH Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Schvaluje
zadávací dokumentaci pro realizaci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na nákup automobilové cisternové
stříkačky pro potřeby JSDH Zdiby, která je přílohou důvodové zprávy k tomuto usnesení
s tím, že veřejná zakázka bude zadávána v otevřeném zadávacím řízení a v
nadlimitním režimu.
II.
Rozhoduje, že
dokumentace dle bodu I tohoto usnesení ani jakékoliv její části nejsou určeny ke zveřejnění
jinak, než výlučně postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
BOD č. 16
Název: Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 105/62, k. ú. Přemyšlení o výměře 93
m2 a záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 105/63, k. ú. Přemyšlení o výměře 122
m2.
Návrh usnesení:
k záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 105/62, k.ú. Přemyšlení
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.

Schvaluje

přiložený záměr prodeje pozemku parc. číslo 105/62, k.ú. Přemyšlení; plocha k prodeji: 93m 2;
druh pozemku: zahrada; prodejní cena minimálně 1727 Kč/m2.
II.
Stanoví
další podmínky prodeje, a to:
1) že, vzniklé náklady související s prodejem hradí kupující (daň z nabytí nemovitých věcí,
znalečné, geometrický plán, vklad do KN);
2) splatnost kupní ceny do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva obce o konkrétním
kupujícím.
JUDr. Eva Slavíková: „V tuto chvíli jsou k bodu č. 16 předkládána dvě usnesení. První se
týká pozemku parcelní číslo 105/62, je to pozemek v katastrálním území Přemyšlení.
K tomuto pozemku byla podána žádost o odprodej. Jedná se o velmi úzký pruh mezi
parcelami, ke kterému obec Zdiby nemá vůbec žádný přístup – pro obec Zdiby je to v
podstatě vyblokovaný pozemek. Žadatel by si ho připojil ke svým parcelám. Jedná se o 93 m2
a záměr byl zveřejněn 12. 6. 2019. V návaznosti na cenové mapy, hodnoty prodejů
v posledních dvou letech a vzhledem ke specifikaci pozemku (zahrada) bylo určeno rozpětí od
1.727,- Kč až 4.640, - Kč/m2. Rada obce navrhuje zastupitelstvu jako prodejní cenu určit
spodní hranici ceny pro zahradu, jelikož je to uzavřený pás pozemku.“
Usnesení č. 28/2/2019
k záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 105/62, k.ú. Přemyšlení
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.
Schvaluje
přiložený záměr prodeje pozemku parc. číslo 105/62, k.ú. Přemyšlení; plocha k prodeji: 93
m2; druh pozemku: zahrada; prodejní cena minimálně 1727 Kč/m2.
II.
Stanoví
další podmínky prodeje, a to:
1) že, vzniklé náklady související s prodejem hradí kupující (daň z nabytí nemovitých věcí,
znalečné, geometrický plán, vklad do KN);
2) splatnost kupní ceny do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva obce o konkrétním
kupujícím.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval
Návrh byl přijat.

0
0
0

Usnesení č. 29/2/2019
k záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 105/63, k.ú. Přemyšlení
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.
Schvaluje
přiložený záměr prodeje pozemku parc. číslo 105/63, k.ú. Přemyšlení; plocha k prodeji: 122
m2; druh pozemku: zahrada; prodejní cena minimálně 1727 Kč/m2.
II.
Stanoví
další podmínky prodeje, a to:
1) že, vzniklé náklady související s prodejem hradí kupující (daň z nabytí nemovitých věcí,
znalečné, geometrický plán, vklad do KN);
2) splatnost kupní ceny do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva obce o konkrétním
kupujícím.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval
Návrh byl přijat.

0
0
0
BOD č. 17

Název Prodej části pozemku parc. č. 114/3, k. ú. Brnky o výměře 1 m2, části pozemku
parc. č. 240/1, k. ú. Zdiby o výměře 8 m2 a pozemku parc. č. 53/12 k. ú. Zdiby o výměře
19 m2.
Návrh usnesení:
k prodeji obecního pozemku parc. č. 114/3, k. ú. Brnky
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.
Schvaluje
1) prodej pozemku parc. číslo 114/3, k. ú. Brnky; plocha k prodeji: 1 m2; druh pozemku:
ostatní plochy; způsob využití: ostatní komunikace; Ing. Martinovi Rovenskému, nar. 18. 2.
1959, r. č. 590218/0559, trvale bytem: Pod Vsí 313, 149 00 Praha 4, za kupní cenu 500,- Kč/
m2 ;
2) znění kupní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení

II.
Ukládá
Starostce obce uzavřít Smlouvu o prodeji pozemku dle bodu I. tohoto usnesení.
Návrh usnesení:
k prodeji obecního pozemku parc. č. 240/1, k.ú. Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.
Schvaluje
1) pozemku parc. číslo, kat. území: 240/1, k. ú. Zdiby; plocha k prodeji: 8 m2; druh pozemku:
ostatní plocha; způsob využití: ostatní komunikace; paní Jaroslavě Kloučkové, nar. 26. 4.
1953, r. č. 535426/079, trvale bytem: Sedlecká 63, 250 66 Zdiby, za kupní cenu: 465 Kč/ m2;
2) znění kupní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení
II.
Ukládá
Starostce obce uzavřít Smlouvu o prodeji pozemku dle bodu I. tohoto usnesení.
Návrh usnesení:
k prodeji obecního pozemku parc. č. 53/12, k.ú. Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.
Schvaluje
1) prodej pozemku parc. číslo, kat. území: 53/12, k. ú. Zdiby; plocha k prodeji: 19 m2; druh
pozemku: zahrada; panu Otakaru Snopkovi, dat. nar. 18. 8. 1949, r. č.: 490818/227, trvale
bytem: Ke hřišti 126, 250 66 Zdiby, za kupní cenu: 1 727,- Kč/ m2;
2) znění kupní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
II.
Ukládá
Starostce obce uzavřít Smlouvu o prodeji pozemku dle bodu I. tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková: „Jsou to části prodeje, které zastupitelstvo již projednávalo na svém
minulém jednání, kdy jsme schvalovali zveřejňování záměru. V tomto případě se jedná o
nápravy zjištěné při revizi provedené Katastrálním úřadem. Zjištěné nesrovnalosti se tímto
napravují – jedná se o odkupy vlastníků, kterých se toto upřesnění týká. V rámci tohoto bodu
jsou předkládány tři návrhy usnesení. Při schvalování záměru jsme opět určili cenovou relaci
podle cenové mapy. Navrhuji, aby byla přílohou tohoto usnesení důvodová zpráva, a i
nabídka zájemce.“
Rozprava:
Občan Ing. Smetana: „Technická poznámka – je tam nějaký termín, do kdy má být ta
smlouva uzavřena?
JUDr. Eva Slavíková: „Nebylo to definováno.“
Občan Ing. Smetana: „Doporučil bych do příště uložit i termín, aby to v rámci inventury
nezasáhlo do příštího účetního období.
JUDr. Eva Slavíková: „Máme v plánu to vyřešit již příští týden, tak to určitě bude v pořádku“.

Usnesení č. 30/2/2019
k prodeji obecního pozemku parc. č. 114/3, k. ú. Brnky
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.
Schvaluje
1) prodej pozemku parc. číslo 114/3, k.ú. Brnky; plocha k prodeji: 1 m2; druh pozemku:
ostatní plochy; způsob využití: ostatní komunikace; Ing. Martinovi Rovenskému, nar. 18. 2.
1959, r. č. 590218/0559, trvale bytem: Pod Vsí 313, 149 00 Praha 4, za kupní cenu 500,Kč/m2;
2) znění kupní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení
II.

Ukládá
Starostce obce uzavřít Smlouvu o prodeji pozemku dle bodu I. tohoto usnesení.

Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
Usnesení č. 31/2/2019
k prodeji obecního pozemku parc. č. 240/1, k.ú. Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.
Schvaluje
2) prodej pozemku parc. číslo, kat. území: 240/1, k.ú. Zdiby; plocha k prodeji: 8 m2; druh
pozemku: ostatní plocha; způsob využití: ostatní komunikace; paní Jaroslavě Kloučkové, nar.
26. 4. 1953, r. č. 535426/079, trvale bytem: Sedlecká 63, 250 66 Zdiby, za kupní cenu: 465
Kč/m2;
2) znění kupní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení
II. Ukládá
Starostce obce uzavřít Smlouvu o prodeji pozemku dle bodu I. tohoto usnesení.

Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
Usnesení č. 32/2/2019
k prodeji obecního pozemku parc. č. 53/12, k.ú. Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.
Schvaluje
1) prodej pozemku parc. číslo, kat. území: 53/12, k.ú. Zdiby; plocha k prodeji: 19 m2; druh
pozemku: zahrada; panu Otakaru Snopkovi, dat. nar. 18. 8. 1949, r. č.: 490818/227, trvale
bytem: Ke hřišti 126, 250 66 Zdiby, za kupní cenu: 1 727,- Kč/m2;
2) znění kupní smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.
II.
Ukládá
Starostce obce uzavřít Smlouvu o prodeji pozemku dle bodu I. tohoto usnesení.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
BOD č. 18
Název: Přistoupení obce Zdiby do Sdružení obcí Koridor D8.
Návrh usnesení:

k přistoupení obce Zdiby do sdružení obcí Koridor D8
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I.
Souhlasí
1) s předloženým návrhem Memoranda o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit
souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru
obce Zdiby (okr. Praha-východ) po katastr Nová Ves (okr. Mělník) dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení (dále jen „Memorandum“);
2) s předloženým zněním Smlouvy o zřízení sdruženého účtu prostředků podepsané správcem
účtu – městem Odolena Voda dne 26. 7. 2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení;
3) s předloženým zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků,
který tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení.
II.
Schvaluje
1) přistoupení Obce Zdiby k Memorandu o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit
souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru
obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník) ve znění dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení;
2) přistoupení ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků a o jejím uzavření za Obec
Zdiby ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;
3) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků za obec Zdiby ve
znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;
III. Ukládá
starostce obce Zdiby, realizovat právní úkony související s přistoupením obce Zdiby k
Memorandu a ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků dle bodu II. odst. 1) a 2)
tohoto usnesení a s uzavřením Dodatku č. 1 dle bodu II. odst. 3) tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková: „Jedná se o bod, který byl předkládán na minulém zastupitelstvu,
nicméně vzhledem k tomu, že ne všichni zastupitelé měli možnost zvážit přistoupení k tomuto
uskupení, a současně vzhledem k tomu, že jsme přesvědčeni o tom, že je činnost tohoto
uskupení ku prospěchu zdejší oblasti (od Zdib po Novou Ves), předkládám návrh ještě
jednou. V mezidobí se podařilo, jednoznačně díky vytrvalosti tohoto uskupení, zastavit
největší hrozící logistické centrum ve střední Evropě Daimler, které bylo v tuto chvíli
zastaveno na nevyjmutí ze zemědělského půdního fondu. Kdyby tyto obce v součinnosti
nevykonávaly stejnou činnost, jakou jsme vykonávali my v záležitosti Goodman, tak si
troufám tvrdit, že by se už Daimler rozhodně stavěl. Další, co se podařilo, je, že bude do naší
lokality umístěna měřící stanice na znečištění ovzduší emisemi, což je pro nás rozhodně
aktuální téma, díky například ďáblické skládce, kde došlo v posledním roce 35krát
k překročení limitu prachových částic, než je přípustné. Za tímto sdružením je vidět výsledek
a práce. Na minulém zastupitelstvu se řešilo, že zde chybí právní subjektivita. Ona tam není
z toho důvodu, že v případě přistupování spolku do řízení se vyžaduje 3 nebo 4 roky existence
spolku. To je jeden z těch důvodů, proč se obce rozhodly právní subjektivitu nevytvořit.
Dalším důvodem je, když budou vynakládány finanční prostředky, které budou vkládány do
tohoto uskupení, například na nějaké posudky, aby se nastavila využitelnost posudků nikoliv
pouze pro objednatele, ale aby tam bylo řečeno, že je to pro všechny členy Koridoru D8. Já
osobně vnímám účast naší obce za zásadní. Důvodem je například Goodman, znovuotevření
skládky Ďáblice, další výstavba logistických center, výrazná doprava s tím související a silné

znečištění ovzduší a hluk. Jsem přesvědčena o tom, že více subjektů více zmůže, což se
ukázalo i v kauze Goodman při velké podpoře občanů.
Do otevřené rozpravy se nikdo ze zastupitelů ani občanů nepřihlásil.
Usnesení č. 33/2/2019
k přistoupení obce Zdiby do sdružení obcí Koridor D8
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I.
Souhlasí
1) s předloženým návrhem Memoranda o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit
souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru
obce Zdiby (okr. Praha-východ) po katastr Nová Ves (okr. Mělník) dle přílohy č. 1 tohoto
usnesení (dále jen „Memorandum“);
2) s předloženým zněním Smlouvy o zřízení sdruženého účtu prostředků podepsané správcem
účtu – městem Odolena Voda dne 26. 7. 2018, která tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení;
3) s předloženým zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků,
který tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení.
II.
Schvaluje
1) přistoupení Obce Zdiby k Memorandu o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit
souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru
obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník) ve znění dle přílohy
č. 1 tohoto usnesení;
2) přistoupení ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků a o jejím uzavření za Obec
Zdiby ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;
3) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků za obec Zdiby ve
znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;
III. Ukládá
starostce obce Zdiby, realizovat právní úkony související s přistoupením obce Zdiby
k Memorandu a ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků dle bodu II. odst. 1) a 2)
tohoto usnesení a s uzavřením Dodatku č. 1 dle bodu II. odst. 3) tohoto usnesení.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
BOD č. 19
Název: Žádost TJ Sokol Veltěž o poskytnutí finančního daru pro zajištění sportovní
činnosti a materiálního vybavení.
Návrh usnesení:
k žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 175.000,-Kč žadateli: TJ Sokol Veltěž
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
informaci o přijetí žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 175.000, - Kč ze dne 19. 6.
2019, podané žadatelem: TJ Sokol Veltěž, právní forma spolek, IČO: 43754953, se sídlem
Průběžná 76, 250 66 Zdiby (dále jen „Žadatel“), která je přílohou tohoto usnesení.
II.
Schvaluje
účel poskytnutí daru dle bodu I. tohoto usnesení ve výši 175.000.- Kč, a to s jeho určením dle
předložené žádosti, tedy pro zajištění sportovní činnosti a materiálního vybavení.
III. Rozhoduje
poskytnutí finančního daru ve výši 175.000, - Kč žadateli TJ Sokol Veltěž dle bodu I. tohoto
usnesení pro účely dle bodu II. tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková: „Já bych tímto předala slovo paní Ing. Kolářové, aby nám uvedla, o co
se jedná.“
Ing. Kateřina Kolářová: „Děkuji za slovo. TJ Sokol Veltěž, stejně jako ostatní sportovní
oddíly, je v současné době velmi závislá na obecních rozpočtech, dotacích a sponzorech, a to
zejména v důsledku změny z roku 2012, kdy se tok peněz přesunul z přímých dotací
jednotlivým sportovním organizacím na tok prostřednictvím obci. Z toho důvodu Sokol
Veltěž předložil obci žádost o dar a žádá o finanční prostředky na zajištění sportovní činnosti
jednoty. TJ Sokol Veltěž v uplynulém roce úspěšně zrealizovala a zúčtovala poskytnutou
dotaci na rekonstrukci podlahy a elektroinstalace. Tato dotace byla řádně vyúčtována v dubnu
letošního roku. Prostředky, o které žádá, jsou určeny na zajištění sportovní činnosti jednoty, a
to zejména na náklady na trenéry a jejich vzdělávání, na sportovce – především dresy a
startovné, ale také na ostatní náklady spojené s provozem, například, úklid, drobné úpravy, na
oponu a podlahu malého sálu. Žádost pro rok 2019 je předložena na částku 360.000 korun –
v příloze je i podrobnější rozpis. Vzhledem k tomu, že v danou chvíli máme v rozpočtu
možnost čerpat z paragrafu 3429 částku ve výši 175.000 korun, navrhuji poskytnutí
finančního daru Sokolu v této výši. Přivítám zde ještě paní doktorku Panchártkovou, zda by
chtěla něco za Sokol říci.“
Jednatelka TJ Veltěže paní MUDr. Panchártkovou: Poděkovala za slovo, a navrhla, že by
bylo potřeba nastavit nějaká pravidla, právě proto, jak již bylo řečeno, že je to v kompetenci
obecních úřadů. Konstatovala, že v sokolovně se každý rok pořádá mnoho akcí a dodala, že
částka 175.000 korun na trenéry a jiné vybavení možná bude stačit, ale doplnila, že Sokol si

vše platí sám, a kolikrát finance na pokrytí nestačí a vedení musí kolikrát i sáhnout ´do svých
kapes´. Poprosila o nastavení pravidel do budoucna, například určitá dotace na jedno dítě.
Myslí si, že by obec měla podporu koncepčně připravit.
Rozprava:
JUDr. Eva Slavíková: Poděkovala za vstup a potvrdila, že jednoznačně souhlasí. Připustila, že
tato částka je opravdu navržena tzv. ´narychlo na to nejnutnější´. Navrhla, aby se zástupci
Sokola spojili s úřadem se svou představou nebo návrhem, aby se mohla nastavit budoucí
spolupráce. Potvrdila, že obec musí mít jakékoliv dotace kryté, což je v tuto chvíli tato částka.
Dodala, že pokud má Sokol již něco připraveno, ráda se se zástupci setká a prodiskutuje
možné návrhy.
Ing. Kateřina Kolářová: Konstatovala, že žádost je sepsána na 360.000 korun, ale správce
rozpočtu by nepřipustil částku, která není krytá. Upřesnila, že v danou chvíli je možnost
v rozpočtu na tento paragraf vyčerpat 175.000 korun. Doplnila, že v době podání žádosti již
nebyla možnost rozpočet nastavit jinak.
Mgr. Beata Sabolová, LL.M: „Sokol má obrovskou podporu a překvapuje mne, že pravidla
nebyla v minulosti ve prospěch sokola nastavena.“
Členka TJ Sokol Veltěž: Uvedla, že by měla být navržena nějaká pravidla ze strany obce, aby
se mohl TJ Sokol Veltěž něčeho chytit.
JUDr. Eva Slavíková: Konstatovala, že je lepší vše projít a nastavit společně. Poděkovala také
za práci TJ Sokola Veltěž.
Ing. Jakub Krejcar: „My, když jsme sestavovali rozpočet, dívali jsme se, aby položky
odpovídaly příjmové části. Diskutovali jsme také, že na tyto činnosti a různé další kulturní
akce budou vyčleněny peníze z herních automatů. Bylo by dobré, kdyby sdružení Sokol přišlo
s návrhem, aby s tím zastupitelé a finanční výbor mohli pracovat při přípravě rozpočtu na
příští rok. Ideálně by bylo na podzim.
Členka TJ Sokol Veltěž: „Takže sjednat schůzku někdy v září, říjnu?“
Ing. Jakub Krejcar: „Ano, budeme již přibližně vědět, jak jsme na tom – co bylo vyčerpáno a
co ne.“
Členka TJ Sokol Veltěž: Uvedla, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude rušit
příspěvky na sportovní aktivity, a že TJ Sokol Veltěž vůbec neví, jak příspěvky pro rok 2020
budou vypadat. Doplnila, že je možnost, že se naskytne nějaká investiční dotace, kam by se
Sokol hlásil. Dotázala se, jak nastavit pravidla, když by se podařilo investiční dotaci dostat –
bude obec nakloněna? Půjde o spoluúčast.
Ing. Jakub Krejcar: Odpověděl, že obec schvalovala střednědobý výhled, který se týká
běžných výdajů a investic. Upřesnil, že by obec právě od Sokola potřebovala nějaký výhled,
který by pomohl při plánování a obec i Sokol by se pak o něj mohli opřít při žádosti o dotaci.
Dodal, že střednědobý výhled obce se počítá většinou na tři roky, ale že je určitě lepší, když je
to delší dobu – například 10 let a mohou tvořit fondy – obec si střádá finanční prostředky do
budoucna a tím, že s tím obec počítá, to pro ni není taková zátěž.
Členka TJ Sokol Veltěž: Poděkovala a dodala, že návrh zpracují a ozvou se.
JUDr. Eva Slavíková: „Činnost Sokola je pro Zdiby velmi významná a prakticky supluje to,
co obec není schopna pokrýt.“
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.: Dotázala se, zda ta tabulka naznačuje, kolik Sokol ročně
potřebuje na svoji činnosti.
Ing. Kateřina Kolářová: „Rozpočet Sokola je sestavován velice obtížně. Zpravidla nevíme
dopředu, jaké prostředky získáme. Je to vázané na mnoho zdrojů a to, co je zde předloženo, je
vlastně část našeho celkového rozpočtu. Není problém zveřejnit celý rozpočet a určitě by to
bylo i užitečné, aby si všichni uvědomili, že zajištění mnoha akcí je v řádu úplně jiných
financi, které zde nejsou uvedené. Tento rozpočet byl předložen pro žádost o dar s vědomím

toho, že nejsme schopni tuto částku z rozpočtu obce krýt z příslušného paragrafu – proto je
částka snížena na 175.000 korun. Za Sokol nemáme problém zveřejnit plný rozpočet, i
rozpočet na různé akce, které zde probíhají.
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.: „Nabízelo by se vypsat pravidelnou částku na příspěvek na
sport.“
Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D: „Myslím si, že je zde dobře nastavený systém darů a dotací
na menší částky – do 50.000 korun. To ale není případ Sokola, protože tam jsou ty částky
vyšší. Když jsem přemýšlel o těch pravidlech, tak mi nejlogičtěji vycházelo, že by měl Sokol
fungovat podobně jako příspěvková organizace – například jako škola. Hlavně v těch
základech, jako je rozpočtový výhled a plány investic.
Ing. Kateřina Kolářová: „Doplním, že TJ Sokol Veltěž funguje velice transparentně, a i každý
rok má svou valnou hromadu. Tam se předkládají tyto finanční záležitosti, a to včetně
hodnocení celého roku po jednotlivých oddílech. Není problém toto více zpropagovat.“
Usnesení č. 34/2/2019
k žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 175.000, -Kč žadateli: TJ Sokol Veltěž
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí
informaci o přijetí žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 175.000, - Kč ze dne 19. 6.
2019, podané žadatelem: TJ Sokol Veltěž, právní forma spolek, IČO: 43754953, se sídlem
Průběžná 76, 250 66 Zdiby (dále jen „Žadatel“), která je přílohou tohoto usnesení.
II.
Schvaluje
účel poskytnutí daru dle bodu I. tohoto usnesení ve výši 175.000, - Kč, a to s jeho určením dle
předložené žádosti, tedy pro zajištění sportovní činnosti a materiálního vybavení.
III. Rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 175.000, - Kč žadateli TJ Sokol Veltěž dle bodu I.
tohoto usnesení pro účely dle bodu II. tohoto usnesení.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.
JUDr. Eva Slavíková: Poděkovala za dosavadní práci TJ Sokol Veltěž.

BOD č. 20
Název: Přistoupení obce Zdiby do sdružení VKM.
Návrh usnesení:
k přistoupení obce Zdiby do Svazku obcí VKM
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I.
Souhlasí
1) s předloženým zněním Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 3. 4. 2003;
která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení;2) se Stanovami „Svazku měst a obcí VKM“, které
tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
II.
Schvaluje
1) smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 3. 4. 2003 a přistoupení obce Zdiby
k této smlouvě;
2) stanovy „Svazku měst a obcí VKM“; a
3) přistoupení obce Zdiby do „Svazku měst a obcí VKM“ se sídlem Neratovice, Kojetická
1028, IČO 711 93 766.4)
III. Ukládá
starostce obce Zdiby podepsat Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí a zajistit
přistoupení obce Zdiby do „Svazku měst a obcí VKM“.
JUDr. Eva Slavíková: „Předávám slovo paní Mgr. Sabolové jako předkladatelce tohoto
návrhu.“
Mgr. Beata Sabolová, LL.M: „Do svazku obcí VKM bychom měli přistoupit zejména z toho
důvodu, že obec čeká náročné vyjednávání ohledně vlastnictví vodovodní sítě v obci.
Vlastnictví vodovodní sítě je roztříštěné, obec vlastní jen okolo 10 km a kolem 20 km vlastní
společnost VKM. Naši pozici vůči VKM by bylo dobré nějakým způsobem posílit – díky
spojení se Svazkem bychom se mohli dovědět více informací a mít tím pádem i větší vliv.
Členství ve Svazku měst a obcí VKM je bezplatné. Od příštího roku se bude platit symbolická
částka – obec Zdiby to vyjde na 216,- Kč za rok. Členství ve svazku VKM je pro obec
důležité kvůli vyjednávání ohledně vodohospodářské infrastruktury v obci.“
Usnesení č. 35/2/2019
k přistoupení obce Zdiby do Svazku obcí VKM
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I.
Souhlasí
1) s předloženým zněním Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 3. 4. 2003;
která tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení;2) se Stanovami „Svazku měst a obcí VKM“, které
tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.
II.

Schvaluje

1) smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 3. 4. 2003 a přistoupení obce Zdiby
k této smlouvě;
2) stanovy „Svazku měst a obcí VKM“; a
3) přistoupení obce Zdiby do „Svazku měst a obcí VKM“ se sídlem Neratovice, Kojetická
1028, IČO 711 93 766.4)
III. Ukládá
starostce obce Zdiby podepsat Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí a zajistit
přistoupení obce Zdiby do „Svazku měst a obcí VKM“.
Hlasování:
Pro návrh
8
JUDr. Eva Slavíková, Mgr. Beata Sabolová LL.M., p. Jan Česnek, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing. Kateřina Kolářová, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., p. Anatol
Nepala
Proti návrhu
Zdržel se
Nehlasoval

0
0
0

Návrh byl přijat.

BOD č. 21
Závěr
JUDr. Eva Slavíková: „Já bych Vám všem ráda poděkovala za práci, kterou jste měli
s přípravou tohoto zastupitelstva, a ráda bych poděkovala občanům za jejich účast a dotazy.
Paní starostka ve 21:27 ukončila jednání zastupitelstva obce.

Ověřovatelé:

…………………………….
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
ověřovatelka zápisu

……………………………….
Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D.
ověřovatel zápisu

…………………………………..
JUDr. Eva Slavíková
starostka

…………………………….
Mgr. Beata Sabolová, LL.M.,
1. místostarostka

…………………………….
Ing. Kateřina Kolářová
2. místostarostka

