Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zdiby,
konaného dne 26. 9. 2019 od 17:30 hod.,
ve společenském domě ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby
Zahájení: v 17:30 hod.
Přítomni: Mgr. Milan Baier, p. Jan Česnek, Ing. Bc. Jitka Homolová Ph.D., Mgr. Jaromír
Chalupský, Ph.D., p. Zdeněk Jurkeník, Ing. Kateřina Kolářová, Ing. Jakub Krejcar, Mgr.
Beata Sabolová LL.M., JUDr. Eva Slavíková, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., Mgr. Ing. Jan
Urban, Ing. Jiří Žáček
Omluveni: p. Anatol Nepala, p. Luděk Wachtl
Neomluven: p. Jan Tvrdý
Dále jsou osoby uváděné bez titulů.
BOD č. 1
a)

Název: Zahájení

Paní starostka Eva Slavíková zahájila zasedání zastupitelstva a poděkovala občanům za účast.
Paní starostka konstatovala, že zastupitelstvo obce Zdiby bylo řádně svoláno předepsaným
způsobem. Pozvánka na toto jednání včetně programu byla 18. 9. 2019 vyvěšena na úřední
desce.
Paní starostka určila jako zapisovatelku paní Simonu Drake.
Poté paní starostka oznámila, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce, tudíž je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Paní starostka dále uvedla, že z neúčasti na zasedání se
omluvili p. Anatol Nepala a p. Luděk Wachtl. Neomluvil se p. Jan Tvrdý, který stále nemá
splněn slib zastupitele.
Paní starostka dále upozornila, že jednání zastupitelstva je natáčeno a doplnila, že veškeré
informace jsou vyvěšeny u vstupu do místnosti.
b)

Název: Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého zastupitelstva obce

Paní starostka konstatovala, že zápis z minulého zastupitelstva byl bez námitek ověřen paní
Hanou Španielovou a panem Jaromírem Chalupským. Doplnila, že zápis je k dispozici na
webu obce.
Navrženi jako ověřovatelé tohoto zápisu byli: pan Jakub Krejcar a pan Jiří Žáček.
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Hlasování:
Bod č. 1) b – Schválení ověřovatelů
Pro návrh
12
Milan Baier, Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina
Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří
Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje ověřovatelem zápisu pana Jakuba Krejcara a pana Jiřího
Žáčka.
c) Název: Schválení programu jednání zastupitelstva obce Zdiby dne 26. 9. 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) K dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2017 na dílo nazvané „Rozšíření
kanalizace a ČOV Zdiby“.
4) K rozhodnutí o investici do dalšího rozvoje kanalizační sítě v obci.
5) Nabídka prodeje pozemku parc. č. 83/6, k. ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby.
6) K přidělení názvu ulice nově vzniklé komunikace p. č. 102/43, k. ú. Přemyšlení.
7) K žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 170 o výměře 429 m2, jehož součástí je
stavba č. p. 114, vše v K. ú. Zdiby, obec Zdiby do vlastnictví obce Zdiby.
8) K žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 455, v k. ú. Zdiby do vlastnictví obce
Zdiby.
9) K přijetí dotace z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Infrastrukturního fondu ve výši 564.220, - Kč.
10) K rozpočtovému opatření č. 3 pro r. 2019.
11) K úpravě vydaných Zásad pro stavebníky v obci Zdiby.
12) Delegace zástupce obce, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast (kromě společností se 100 % majetkovou účastí).
13) K revokaci usnesení zastupitelstva obce Zdiby č. 5/6/18 ke schválení smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene – zrušením usnesení.
14) K revokaci usnesení zastupitelstva obce Zdiby č. 9/1/2019 ke schválení smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – zrušením usnesení.
15) Závěr.
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Paní starostka upozornila, že se v návrhu programu upraví bod 3, kde se k dodatku č. 3 ještě
doplní, že se jedná i o dodatek č. 2.
Paní starostka se poté dotázala zastupitelů, zda mají nějaké další návrhy na doplnění
programu.
Program zasedání po úpravě:
1) a) Zahájení,
b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého zastupitelstva obce,
c) Schválení programu.
2) Informace o činnosti orgánů obce.
3) K dodatku č. 2 a 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2017 na dílo nazvané „Rozšíření
kanalizace a ČOV Zdiby“.
4) K rozhodnutí o investici do dalšího rozvoje kanalizační sítě v obci.
5) Nabídka prodeje pozemku parc. č. 83/6, k. ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby.
6) K přidělení názvu ulice nově vzniklé komunikace p. č. 102/43, k. ú. Přemyšlení.
7) K žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 170 o výměře 429 m2, jehož součástí je
stavba č. p. 114, vše v K. ú. Zdiby, obec Zdiby do vlastnictví obce Zdiby.
8) K žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 455, v k. ú. Zdiby do vlastnictví obce
Zdiby.
9) K přijetí dotace z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Infrastrukturního fondu ve výši 564.220, - Kč.
10) K rozpočtovému opatření č. 3 pro r. 2019.
11) K úpravě vydaných Zásad pro stavebníky v obci Zdiby.
12) Delegace zástupce obce, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast (kromě společností se 100 % majetkovou účastí).
13) K revokaci usnesení zastupitelstva obce Zdiby č. 5/6/18 ke schválení smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene – zrušením usnesení.
14) K revokaci usnesení zastupitelstva obce Zdiby č. 9/1/2019 ke schválení smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – zrušením usnesení.
15) Závěr.
Hlasování:
Bod 1) c – Schválení programu jednání zastupitelstva obce Zdiby dne 26. 9. 2019
Pro návrh
12
Milan Baier, Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina
Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří
Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
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BOD č. 2
Název: Informace o činnosti orgánů obce
Starostka Eva Slavíková: Oznámila, byla dokončena lékařská ordinace, která je i
zkolaudovaná. V ordinaci bude působit paní MUDr. Konopková, která již řeší registrační
úkony. S paní doktorkou byla uzavřena nájemní smlouva – nájem bude zahájen od 1. 11. 2019
a ordinace se otevře 1. 1. 2020. Ordinace se nachází nad prostorem základní školy – v bývalé
kontejnerové třídě.
Paní starostka sdělila, že se obec vyjadřovala k záměru znovuotevření skládky Ďáblice. Dne
24. 7. 2019 se konalo veřejné projednání, kterého se osobně zúčastnila a vystupovala za obec
proti tomuto otevření. Doplnila, že obec tento záměr vnímá negativně – jednalo by se o
znovuotevření mnoho let uzavřené skládky spojené s šířením hnilobných a pachových látek,
vytrháním vzrostlé zeleně, aj. Konstatovala, že se pro tuto chvíli podařilo dokumentaci vrátit
k přepracování – řízení ale bude zřejmě pokračovat dál přepracováním předložené
dokumentace.
Paní starostka dále konstatovala, že se obec zabývala zjišťovacím řízením na poměrně
významnou dopravní stavbu D8 – Prosecká radiála. Jedná se o výraznou mimoúrovňovou
křižovatku u Staré pošty. Obec vypracovala vyjádření – jeden z hlavních bodů, který se obci
nelíbil, je, že ve směru na Prahu bylo navrženo zrušení sjezdu na čerpací stanici a
k autosalonu Domanský a doprava je do těchto objektů vedena přes historickou část Zdib ul.
J. Kámena, což obec považuje za nepřijatelné. Kromě tohoto argumentu obec požaduje
vybudování protihlukového valu s ozeleněním, a to podél dálnice D8 od mimoúrovňové
křižovatky až po konec katastrálního území obce Zdiby. K tomuto bodu paní starostka ještě
doplnila, že obec požaduje, aby byla křižovatka kapacitně posouzena.
Dalším záměrem, který obec řeší, je vyjádření se k části silničního okruhu SOKP 519 Suchdol
– Březiněves. Paní starostka upozornila, že již při prvním náhledu bylo zjištěno, že je
zahloubení v této části pražského okruhu namísto původně navrhovaných 7,5 metru pouze 3,5
metru, na což reagovala tak, že by to pro obec bylo nepřijatelné. Paní starostka dodala, že se
k této významné dopravní stavbě bude obec určitě vyjadřovat. Doplnila, že jde nejen o
významnou dopravní stavbu, ale také především velkou dopravní zátěž z toho důvodu, že je
SOKP 519 koncipován nikoliv jako okruh pro městskou dopravu, ale také jako tranzitní
dopravní stavba pro veškerou kamionovou dopravu. Proto považuje za nezbytné, aby byla
požadována tomu odpovídající kompenzační a eliminační opatření.
Ohledně výstavby vodovodu paní starostka konstatovala, že by na podzim měla probíhat
výstavba vodovodu U Rybníka. Doplnila, že by se mělo začít s největší pravděpodobností
v druhé polovině října s ukončením cca v únoru 2020. Paní starostka doplnila, že práce na
přípravě projektů na vodovod na Zlatém Kopci pokračují. V této souvislosti paní starostka
oznámila, že si obec zadala zpracování studie ohledně vodovodu. Vysvětlila, že situace je
bohužel velmi nepříznivá, jelikož cca od roku 2004 není plněna řada zákonných povinností.
Vlastnická struktura vodovodní infrastruktury v obci je roztříštěná, je nejasný technický stav
vodovodní sítě. Je nezbytné udělat pasportizace vodovodní sítě a doplnit veškerá chybějící
hlášení, která jsou však vázána na jednání s VKM a SVAS.
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Ohledně reklamace atiky žluté a zelené školky paní starostka potvrdila, že dne 1. 7. 2019 byla
zahájena oprava, která byla dle jejích slov již akutní. K dnešnímu dni je vše již opraveno
v plném rozsahu. Dodala, že jsou na obci velmi rádi, že se reklamaci podařilo dořešit. Nyní se
se zhotovitelem řeší smluvní pokuty.
Oprava špatného odvodnění na Pražské (avizovaná na minulém zasedání) byla již realizována.
Paní starostka potvrdila, že je zde nová vpusť v místě vyústění pod ulicí Pražská.
Jako další zlepšení v území obce paní starostka zmínila výsadbu na Brnkách. Dne 5. 10. 2019
v rokli Za svatým Jánem s pomocí cca 60 dobrovolníků bude provedena výsadba asi 18
stromů a cca 500 keřových skupin.
Na podzim se také připravuje výsadba u žluté a zelené budovy mateřské školky, aby byl tento
prostor přívětivější a útulnější oproti současnému stavu. Výsadba se bude realizovat v
průběhu října/listopadu – nyní probíhá příprava.
Další výsadba zeleně by dle paní starostky měla probíhat v ulicích Formanská směrem na
Chabry, kde by měla vzniknout nová habrová alej.
Paní starostka konstatovala, že se řeší přechody na ulici Průběžná. Doplnila, že v rámci obce
se nakonec také řešily požadavky na realizaci dalších přechodů nad rámec původně
avizovaných 3 přechodů na Průběžné. Výsledkem je projednání dalších dvou přechodů, a to
na Průběžné v místě ul. U Cihelny a U Rybníka. Dopravní policie žádost předběžně schválila
a obec tedy nyní bude připravovat projekty na realizaci přechodů.
Paní starostka zmínila, že obec zažádala o dotaci na Středočeském kraji na snížení vlastních
nákladů na výstavbu kanalizace. Obec obdržela 564.000, - Kč.
Ohledně záměru Marina paní starostka oznámila, že se dne 4. 10. 2019 od 18:00 hodin
v Sokolovně bude konat veřejné projednání. Ředitelství vodních cest ČR přijde představit
svůj projekt. Paní starostka uvedla, že obec požadovala redukci záměru a vyzvala také občany
k jejich reakcím k tomuto projektu. Doplnila, že tento projekt na břehu Vltavy zajisté přinese
jak zlepšení – revitalizaci území a jeho úpravy, ale současně také zátěž v podobě parkoviště
pro lodě. Právě proto dala obec požadavek na minimalizaci místa pro kotvení lodí – snížení
z 50 míst na 35. Paní starostka dodala, že projekt bude obci za přítomnosti veřejnosti
představen a teprve pak a případně v navazujícím řízení zaujme obec, s přihlédnutím
k názorům občanů, stanovisko k záměru.
Majitele psů by mohlo zajímat, že je ve Zdibech nově zřízen obecní kotec, díky kterému se
majitelům ztracených psů ušetří čas i peníze. Paní starostka vysvětlila, že dříve se zaběhlí psi
prakticky okamžitě převáželi do útulku Bouchalka v Kladně, kdežto nyní budou psi umístěni
do obecního kotce, kde budou čekat určitý omezený čas (do druhého dne, příp. dle počasí) na
vyzvednutí. Ve Zdibském zpravodaji bude uvedeno číslo, na které je potřeba zavolat,
zaběhne-li se někomu pes. Paní starostka doplnila, že kotec se již dvakrát osvědčil, kdy
zaběhlí psi byli zhruba do 30 minut odevzdáni zpět majitelům, kteří ocenili, že nemusí jet pro
svého psa až do Kladna.
Paní starostka oznámila, že byla dokončena bezpečnostní inspekce dopravní situace v ulici Na
Brnky a K Holosmetkům – dopravně zúžená lokalita u stodoly. Bylo spočítáno, že zde za den
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projede 2.828 vozidel a mezi 7 a 8 hodinou ranní se zde pohybovalo 32 chodců a 16 cyklistů.
Paní starostka uvedla, že z tohoto důvodu bylo zahájeno jednání s majitelem stodoly panem
Míškem o možných řešeních této situace. Paní starostka doplnila, že velmi oceňuje přístup
pana Míška, kterému situace nebyla při jednání lhostejná a byl k požadavkům obce vstřícný.
Zmínila, že možné návrhy řešení je potřeba prodiskutovat se zastupiteli a doplnila, že
konkrétně jeden návrh, který zazněl, by znamenal stavební úpravy ve výši zhruba 3 milion
korun. Paní starostka konstatovala, že rada obce také rozhodla, že by zmiňované území mělo
být podchyceno územní studií, jelikož regulační plán, který je v územním plánu pro tuto
lokalitu změnou č. 1 ÚP stanoven žádnou úpravu neobsahuje. Tento nedostatek může být
příčinou vznikajících dopravních komplikací, neboť nekoncepčními a neregulovanými návrhy
výstavby slepých uliček budou přinášet problémy např. při svozu odpadu, prostupnosti území,
údržbě komunikací, aj.
Ohledně změny územního plánu č. 1 paní starostka zmínila, že v tuto chvíli obec čelí cca
sedmi žalobám a jedné žalobě ohledně výkladu územního plánu.
Paní starostka uvedla, že obec jednala s MČ Chabry ohledně komunikace Chaberská.
Provedlo se sčítání dopravy, protože jak paní starostka vysvětlila, obec chtěla vědět, jak si
tato lokalita dopravně stojí. V ranní špičce od 7 do 9 hodin projelo komunikací 106 aut a
z toho 100 řidičů bylo ze Zdib. Důvodem ke zjišťování byl dle paní starostky ten, že MČ
Chabry zde chtěla instalovat závoru, ale Zdiby, jako sousedy, nechtěla omezovat. Paní
starostka doplnila, že obec se závorou souhlasit nebude. Dle paní starostky MČ Chabry jde
především o to, aby v ranních hodinách odklonila dopravu od školy, což nabízí řešení
odklonění dopravy po panelové cestě, která vede do Čimic. Paní starostka dodala, že o tomto
návrhu se bude jednat s městskou částí Prahy 8. Dle paní starostky je důležité, aby občané
Zdib v rámci dobrých sousedských vztahů nekomplikovali již tak složitou ranní dopravní
situaci u chaberské školy. Zároveň by tento krok, s ponecháním varianty průjezdu, pomohl
občanům Zdib dostat se snadněji zejména v ranních hodinách do Prahy.
Dne 2. 10. 2019 dle slov paní starostky nabyde účinnosti stavební uzávěra. Uzavřely se
průmyslové zóny v území u Staré Pošty, a to až do doby přijetí nového územního plánu.
Důvod je dle paní starostky ten, že je tato oblast celkově dopravně, hlukově a emisně
přetížena.
Paní starostka oznámila, že v souvislosti otevření nové ordinace považuje vedení obce za
dobré přemístit sběrné místo a současně uložiště stavebních materiálů p. Tvrdého. Proto obec
požádala pana Tvrdého o ukončení nájemní smlouvy. Do konce roku by měla výpovědní lhůta
skončit. Dle slov paní starostky bude snahou tuto oblast uklidit, uspořádat, zlepšit přístup
k ordinaci a možná i vytvořit nějakou malou pěstitelskou zahrádku pro školu.
Paní starostka potvrdila, že v součinnosti s administrátorem dotace obec vyhlásila zadávací
řízení na pořízení cisternového hasičského vozu, které by mělo proběhnout, včetně dodávky
vozu, do konce června příštího roku.
Ohledně autobusových zastávek paní starostka konstatovala, že projednání s policií již
proběhlo a nyní se začíná jednat s vlastníky pozemků. Paní starostka dodala, že doufá, že
majitelé pozemků vyjdou obci vstříc.
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Na závěr paní starostka poděkovala členům kulturní komise za všechny kulturní akce, které
v obci proběhly, a které členové zorganizovali. Poděkovala také i rozvojové komisi za
dosavadní práci.
Rozprava:
Jiří Žáček: Upozornil, že pro doplnění by rád informoval o tramvaji do Zdib a o Lanovce do
Troji. Obojí by mělo být do 3 let. Dále se dotázal na již zmiňované sázení nových stromů
v rokli v upraveném lesoparku – údajně by tam měla být květinová louka, ale zarostla
bodláky. Dle jeho názoru, pokud obec vysadí keře, musí se o ně starat.
Paní starostka: Na upozornění ohledně louky reagovala, že byla poučena zahradníkem panem
Bolenem, že květinová louka musí projít určitým procesem, kdy se první rok nesmí posekat,
aby se některé druhy rostlin měly šanci vysemenit. Paní starostka souhlasila, že jí samotné se
zarostlá louka nelíbila, ale že je potřeba důvěřovat odborníkům. Posekání louky se dle paní
starostky plánuje na přelomu října, tedy před samotnou sadbou keřů a stromů.
Milan Baier: Požádal paní starostku o více informací ohledně Prosecké radiály.
Paní starostka: Reagovala, že lhůta k vyjádření končí následující den. Doplnila, že dle návrhu
stavby se jedná o přestavbu stávající křižovatky na turbo-okružní křižovatku se samotnými
nájezdy jak na Prahu, tak na sever. Vysvětlila, že je tato stavba naplánována na dvě části, kdy
první část (rameno směrem na Líbeznice) by se měla začít stavět v průběhu příštího roku.
Paní starostka doplnila, že tři hlavní výhrady obce byly: - posouzení dostatečné kapacity
křižovatky zejména od směru z ulice Ke Zdibsku; - protihlukový val kolem dálnice D8; - ve
směru na Prahu je zrušen sjezd na čerpací stanici a k autosalonu Domanský, který je převeden
přes historickou část obce Zdiby – kolem zámku.
Milan Baier: Dotázal se, zda je sjezd k čerpací stanici a k autosalonu Domanský dočasná
stavba.
Paní starostka: Odpověděla, že není.
Jiří Žáček: Vznesl dotaz na výše zmiňovanou panelovou cestu do Chaber – kam přesně vede.
Paní starostka: Odpověděla, že cesta vede do Čimic – k točně autobusů. Doprava by dále
pokračovala přes Čimice a Bohnice směrem do centra, tudíž by se kompletně vyhnula
chaberské škole. Doplnila, že se jedná zejména o odklonění v ranních hodinách a tento návrh
je zatím v řešení.
Jan Urban: Poděkoval za rozšíření vyštěrkovaného prostoru v komunikaci K Holosmetkům a
dotázal se, jaký bude další postup.
Paní starostka: Reagovala, že tento záměr bude předmětem jednoho z bodů zasedání, kdy se
navrhuje odkup jednoho z pozemků. Dle slov paní starostky se v současné době zpracovávána
projektová dokumentace na komunikaci K Holosmetkům – se samostatným chodníkem,
veřejným osvětlením, zeleným pásem a novou komunikací.
Občan pan Matoušek: Dotázal se na vodovod – kdy paní starostka zmínila, že cca od 2004 je
ve špatném stavu. Neporozuměl, o co se přesně jedná.
Paní Beata Sabolová: Vysvětlila, že již před rokem 2004 vznikla povinnost pro vlastníky
vodovodu provádět hlášení, vést evidenci, plán rozvoje atd., kterou obec Zdiby neplnila. Paní
Sabolová konstatovala, že tento vztah chce obec napravit, ale bohužel to není jednoduchá
práce. Dodala, že je potřeba jít hluboko do archivů a zajistit si dostatečnou dokumentaci.
Náprava bude také věcí náročných jednání.
Paní starostka: Doplnila, že bude nutné vyřešit správcovství, vypořádat se s nastavenou
strukturou, aj.
Občan pan Slezák: Vznesl dotaz týkající se značky u výjezdu z ulice K Holosmetkům – kdy
se odstraní.
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Paní starostka: Reagovala, že od ledna měla obec 6 nebo 7 kontrol a jednou ze záležitostí
kontrol byla dotace týkající se rekonstrukce místní komunikace. Paní starostka objasnila, že z
hlediska dotačního je umožněno značení odstranit, ale je potřeba, aby k tomu byl samostatný
projekt. Obec zvažovala, zda zadat projekt na odstranění pár obrubníků, ale dle slov paní
starostky by toto bylo zbytečné vynakládání finančních prostředků, jelikož se již kreslí
projektová dokumentace na komunikaci K Holosmetkům a zmiňované místo je tam již
řešeno, tudíž by se jednalo o duplicitu. Vysvětlila, že v projektu bude nastavení na celou
komunikaci, a proto by samostatný projekt pro obec byl neúčelný.
Občan pan Slezák: Vznesl dotaz, zda se dají obrubníky odstranit, až bude projekt hotový a
bude se čekat na dotace.
Paní starostka: Konstatovala, že by to neměl být problém.
Občan pan Leška: Dotázal se na vodovod, který je v majetků zahrádkářů, zda něco
nezanedbali.
Paní Beata Sabolová: Reagovala s dotazem, zda mají zahrádkáři uzavřenou smlouvu o správě
se Středočeskými vodárnami.
Občan pan Leška: Odpověděl, že mají s vodárnami uzavřenou trojstrannou smlouvu, že jsou
zahrádkáři majitelé a vodárny vodovod spravují.
Paní Beata Sabolová: Potvrdila, že v tomto případě za zahrádkáře Středočeské vodárny výše
zmiňované povinnosti plní.
Paní starostka: Doplnila, že obec by měla zájem o převedení vodovodů, které jsou ve
vlastnictví soukromých vlastníků, do vlastnictví obce.
Paní starostka uzavřela tento bod.
BOD č. 3
Název: K dodatku č. 2 a 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2017 na dílo nazvané
„Rozšíření kanalizace a ČOV Zdiby“
Návrh usnesení:
k uzavření dodatku č. 2 a 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2017
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Bere na vědomí,
informace k dodatku č. 2 a k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o výstavbě
kanalizace Etapy 1, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a který upravuje termín dokončení
díla dle smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 7. 2017 mezi zhotovitelem: společností
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL + GEOSAN – ZDIBY, a jejími společníky.
II.
Souhlasí,
s uzavřením dodatku č. 2 (ke Smlouvě o výstavbě kanalizace Etapy 1, uzavřené dne 14. 7.
2017) se zhotovitelem: společností EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL + GEOSAN –
ZDIBY, a jejími společníky: (1) EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRALŮV DVŮR, s.r.o.
(společník 1- správce), se sídlem: Králův Dvůr, Zahořany, Luční 11l, PSČ: 267 01, IČO:
24835030 a (2) POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (společník 2) se sídlem: Nádražní 25,
Roztoky, PSČ: 252 63, IČO: 25606468 a (3) GEOSAN GROUP a.s. (společník 3) se sídlem:
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U nemocnice 430, Kolín III, PSČ: 280 02, IČO: 28169522 a objednatelem: Obec Zdiby se
sídlem Průběžná 11, 250 66, Zdiby, IČO 00241032, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
vztahujícího se k úpravě termínu dokončení díla s termínem dokončení do 18. 11. 2019
včetně.
III. Rozhoduje
o uzavření dodatku č. 3 (ke Smlouvě o výstavbě kanalizace Etapy 1, uzavřené dne 14. 7.
2017) se zhotovitelem: společností EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ + POHL + GEOSAN –
ZDIBY, a jejími společníky: (1) EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRALŮV DVŮR, s.r.o.
(společník 1- správce), se sídlem: Králův Dvůr, Zahořany, Luční 11l, PSČ: 267 01, IČO:
24835030 a (2) POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (společník 2) se sídlem: Nádražní 25,
Roztoky, PSČ: 252 63, IČO: 25606468 a (3) GEOSAN GROUP a.s. (společník 3) se sídlem:
U nemocnice 430, Kolín III, PSČ: 280 02, IČO: 28169522 a objednatelem: Obec Zdiby se
sídlem Průběžná 11, 250 66, Zdiby, IČO 00241032, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
vztahujícího se k úpravě ceny díla dle textu smlouvy, tedy úpravě celkové ceny díla na částku
65 219 777,16 Kč bez DPH.
IV. Ukládá
starostce obce Zdiby podepsat dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo dle bodu II tohoto usnesení.
Eva Slavíková: Konstatovala, že se jedná o dodatky k první etapě kanalizace a předala slovo
předkladatelce návrhu paní místostarostce Kateřině Kolářové.
Kateřina Kolářová: „Na úvod bych ráda sdělila, že akce kanalizace úspěšně pokračuje. V
etapě 1 se blížíme k dokončení. V závěrečné fázi nás bohužel potkala dílčí komplikace
spočívající v neočekávaných geologických podmínkách v ulici Dolní. Z tohoto důvodu
vyplynul požadavek na uzavření dodatku č. 2, který se týká posunu termínu dokončení díla
z 6. září na 18. listopadu t.r. V takto tvrdých horninách zhotovitel postupuje velice pomalu a
nebyl by schopen dodržet původně domluvený termín. Předmětem dodatku č. 2 jsou dvě
změny – změny oprávněných osob jak v obci, tak na straně zhotovitele. Vzhledem
k naléhavosti situace pověřila rada obce paní starostku k bezodkladnému podpisu dodatku č.
2, protože bychom nebyli schopni dostát podmínek dotace.
Dodatek č. 3 řeší dopady do ceny díla. Dochází zde k upřesnění původního rozpočtu směrem
ke skutečně provedeným pracím. Některé položky, které se předložily, nebudou provedeny, a
naopak některé z položek za práci je třeba navýšit. Pro příklad můžeme uvést úpravy koryta
Přemyšlenského potoka v prostoru čističky odpadních vod – z důvodu ochrany investice do
čističky – jelikož by zde bylo nebezpečí jejího vyplavení.
Jako z dalších příkladů můžeme uvést požadavek na hydrant, část ulice Dolní zasažena
skalním podložím, úzké komunikace, kde vznikla kolice s vysokým napětím, aj.
Uvedené dopady znamenají práci v hodnotě 740 tisíc korun, které by byly nad rámec
původního rozpočtu, tedy nad rámec poskytované dotace. Vzhledem k tomu, že celkové dílo
je velmi rozsáhlé, není to až tak významná změna.
Dne 6. 9. 2019 byla zahájena přejímka díla, mimo ulici Dolní. V těchto dnech se podává
žádost o kolaudaci a žádost o uvedení do zkušebního provozu. V těchto dnech také celé Zdiby
využívají čističku odpadních vod, jelikož máme souhlas s předčasným užíváním. K datu
15. 9. 2019 bylo prostavěno asi 84 %, což představuje zhruba 66 milionů korun. Z dotace bylo
na etapu č. 1 proplaceno 28 milionů korun. Z poskytnutého úvěru bylo čerpáno 18 milionů
korun. Podstatné ale je, že se blížíme do finále – prostavěno jsme měli v září zhruba 85% díla
z etapy č. 1.“
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Rozprava:
Zdeněk Jurkeník: Dotázal se, zda je dodatek včetně méněprací.
Kateřina Kolářová: Reagovala, že ano – doplnila, že méněpráce jsou zhruba ve výši
5 milionů korun a vícepráce cca ve výši 6 milionů korun.
Hana Španielová: Dotázala se, zda jsou všechny tabulky překontrolované – nebyla si jistá
souhrnnými tabulkami, zda je vše správné.
Kateřina Kolářová: Souhlasila, že je to složité, hlavně díky tomu, že se prolínají dvě věci –
předpoklad versus skutečnost.
Paní starostka: Doplnila, že vše bylo kontrolováno a položky odpovídají tomu, jak měly být
naceněny podle článku 5.9. smlouvy o dílo – odpovídají tedy přesně uzavřené smlouvě.
Kateřina Kolářová: Dodala, že položky byly kontrolovány jak technickým dozorem, tak
administrátorem dotace.
Občan pan Leška: Vznesl dotaz ohledně Dolní ulice – kdy bude hotová vodovodní přeložka.
Kateřina Kolářová: Konstatovala, že celá ulice Dolní by měla být dokončena do 18. 11. 2019,
ale možná i dříve. Doplnila, že zahájení, resp. pokračování té problematické části by mělo
nastat v horizontu jednoho týdne.
Hlasování:
Bod č. 3–k uzavření dodatku č. 2 a 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 7. 2017
Pro návrh
12
Milan Baier, Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina
Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří
Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.
BOD č. 4
Název: K rozhodnutí o investici do dalšího rozvoje kanalizační sítě v obci.
Návrh usnesení:
k rozhodnutí o investici do dalšího rozvoje kanalizační sítě v obci.
Zastupitelstvo obce Zdiby

10

I.
Souhlasí,
s investicí do dalšího rozvoje kanalizační sítě v obci Zdiby v lokalitách dle Přílohy č. 1 tohoto
usnesení;
II. Schvaluje,
investici do dalšího rozvoje kanalizační sítě v obci Zdiby v lokalitách dle bodu I. tohoto
usnesení;
III. Ukládá,
2. místostarostce obce Zdiby
1. zajistit potřebnou dokumentaci a připravit podklady pro případnou realizaci rozvoje
kanalizační sítě v obci Zdiby,
2. prověřit možnosti spolufinancování projektu v rámci dotačních programů a případně
zajistit podání žádosti o dotaci pro účely rozvoje kanalizační sítě v obci Zdiby.
Eva Slavíková: Uvedla, že se jedná o rozhodnutí o investici do dalšího rozvoje kanalizační
sítě v obci a předala slovo předkladatelce paní Kateřině Kolářové.
Kateřina Kolářová: „Podávám návrh na to, abychom zařadili do našich záměrů rozšíření
projektu o další čtyři části, které navazují na tento běžící projekt rozšíření kanalizace. Jedná se
o části v ulici Zapadlá, část ulice Horní, Slepá a Na Ladech. Jedná se o poměrně krátké úseky,
řádově 100 metrů, které nebyly zahrnuty do tohoto projektu, ale dávalo by velký smysl je tam
doplnit, protože tím bychom měli tato území konzistentně řešená a pokrytá z hlediska
kanalizace. Jedná se o projekty, které se v investicích pohybují řádově kolem 2 milionů
korun. Na tři z těchto části jsou již připravené projekty a jeden díl projektovaný není. Naším
záměrem je požádat o dotaci u fondu životního prostředí, kde by měla být v listopadu
otevřena další výzva s možností zúčastnit se.“
Rozprava:
Jakub Krejcar: Dotázal se na termín, kdy by bylo možné dotaci získat a také, kdy by bylo
možné projekt zahájit a kdy dokončit.
Kateřina Kolářová: Odpověděla, že se vše zváží podle finančních prostředků a doplnila, že by
se projekt mohl zrealizovat operativně, jelikož se jedná bezprostředně navazující části.
Jakub Krejcar: „Pokud jsem to pochopil správně, tak v případě dostatečných finančních
prostředků by projekt mohl být realizován v rámci etapy 2 s tím, že by fond životního
prostředí vynaložené prostředky proplatil – anebo se musí počkat, až jak dopadnou dotace?“
Kateřina Kolářová: Reagovala, že si není jistá, ale dle jejího názoru by tato možnost realizace
nebyla.
Milan Baier: Vznesl dotaz, zda je již na tyto části rozšíření kanalizace stavební povolení.
Kateřina Kolářová: Odpověděla, že je to potřeba ověřit, ale záměr je bezprostředně navazující
na zmíněnou část – jedná se o stejný pozemek, ale není v předmětu díla se stávajícím
zhotovitelem.
Eva Slavíková: Dodala, že tyto pozemky jsou ve stávajícím projektu a ve stávajícím povolení,
nebyly ale do etapy č. 1 a č. 2 zahrnuty.
Kateřina Kolářová: Potvrdila, že délka přípojky je určitým způsobem limitovaná a v těchto
případech by již délkově nevyšla. Pro obec má větší význam prodloužit stoku, protože se zde
nabízejí větší servisní možnosti.
Zastupitelé a občané dále diskutovali možnosti připojení dalších nemovitostí ke kanalizaci.
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Hlasování:
Bod č. 4 - k rozhodnutí o investici do dalšího rozvoje kanalizační sítě v obci.
Pro návrh
12
Milan Baier, Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina
Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří
Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.
BOD č. 5
Název: Nabídka prodeje pozemku parc. č. 83/6, k. ú. Přemyšlení do vlastnictví obce
Zdiby
Návrh usnesení:
k nabídce prodeje pozemku parc. č. 83/6, k.ú. Přemyšlení
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.

Schvaluje
1) koupi pozemku parc. číslo 83/6, k.ú. Přemyšlení; plocha k prodeji: 728 m2; druh
pozemku: zahrada; do vlastnictví obce Zdiby za kupní cenu 60.000, - Kč (slovy: šedesát tisíc
korun českých);
2) znění Smlouvy kupní, která je přílohou tohoto usnesení.

II.
Rozhoduje
o uzavření kupní smlouvy mezi: Obec Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby IČO:
00241032, jakožto kupujícím, a spoluvlastníky: (1) Ing. V anonymiz Kanony datum narození ano
ováno
mizov
nym
anonymi , trvale na adrese
anonymizováno
, (2) Ing. Manonym
zováno
izováno
anonymizováno
S anonymi datum narození anonymizová , trvale na adrese
zováno
no
anonymi
an
anon
anonymizo
anonymizováno
, (3) J K
datum narození
, trvale na adrese Z
zováno
on
ymiz
váno
anonymizováno , společně jakožto prodávajícími, za účelem nabytí vlastnických práv Obcí
Zdiby k pozemku parc. č: 83/6, k.ú. Přemyšlení, zapsanému na LV č. 2457 vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha – východ, za
kupní cenu ve výši 60.000,- Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
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III. Ukládá
Starostce obce uzavřít Smlouvu kupní dle bodu II. tohoto usnesení.
Eva Slavíková: Uvedla, že tento bod řeší možnost koupě pozemku podél komunikace
K Holosmetkům, a že koupě předmětného pozemku je pro obec pozitivní, neboť je
předpokladem pro další projekční etapu vybudování komunikace a chodníku v této lokalitě, tj.
v úseku od ulice Luční po ulici Polní. Potvrdila, že obec dostala nabídku od stávajících
vlastníků pozemků (jedná se o 728 m2, druh pozemku zahrada). Paní starostka vysvětlila, že
na aktuálním listu vlastnictví je nesoulad ve stavu – je zde uvedena „zahrada“, ale jedná se o
definici „jiná plocha, ostatní plocha“. Jde tedy o formální záležitost, kterou obec může
záznamem v katastru napravit. Paní starostka konstatovala, že pro jiného kupujícího, než je
obec, která má v úmyslu v daném místě zřizovat místní komunikaci, by tato změna definice
přinesla povinnost platby za vynětí ze zemědělského půdního fondu. To se však netýká obce,
která je pro účely využití pozemku pro komunikaci od platby za vynětí této půdy ze ZPF
osvobozena. Paní starostka dodala, že fakticky by tento pozemek do svého vlastnictví obec
nabyla za 60 tisíc korun, což je dle jejího názoru pro obec výhodné.
Rozprava:
Jakub Krejcar: Souhlasil s tím, že je to skvělá nabídka. Dotázal se na šířku pozemku –
doplnil, že se díval do katastru nemovitostí a někde byla šířka i jen 5 metrů. Dodal, že pokud
by obec uvažovala o chodníku, bude potřebovat na druhé straně 2 až 3 metry rozšíření. Tyto
pozemky vlastní zejména společnost SARA, tak se chtěl dotázat, jestli již proběhla nějaká
komunikace o možném odkupu.
Eva Slavíková: Reagovala, že nechce předbíhat – obec vydefinovala zájmové lokality a
zajímají jí nedořešené věci. Se společností SARA by obec ráda vzájemně vymezila vlastnické
vztahy v rámci území. Doplnila, že jednání se uskuteční v blízké budoucnosti. Paní starostka
vyzvala zastupitele, pokud budou mít nějaké další podněty k tomuto tématu, aby se určitě
ozvali. Paní starostka dodala, že obec by chtěla soustředit všechny požadavky, potřeby,
dotazy, připomínky, usnesení, aj. a následně se touto společností jednat.
Beata Sabolová: Potvrdila, že společnost SARA je významný vlastník pozemků ve Zdibech a
obec ho vnímá jako důležitého partnera v jednání. Uvedla, že ve Zdibech došlo ke
změnám pozemků (v číslování, ve směnách) a jsou zde rozdíly, které je třeba vyřešit.
Potvrdila, že obec čekala, až se vše vyjasní, aby se mohlo dát kompletně dohromady, co je
potřeba dořešit. Konstatovala, že obec se na jednání připravuje.
Eva Slavíková: Doplnila, že výzva k jednání se SAROU se uskuteční ze strany obce cca do 14
dnů.
Hlasování:
Bod č. 5–k nabídce prodeje pozemku parc. č. 83/6, k.ú. Přemyšlení
Pro návrh
11
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina Kolářová, Jakub
Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří Žáček
Proti návrhu

0
13

Zdržel se
Milan Baier
Nehlasoval

1
0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.
BOD č. 6
Název: K přidělení názvu ulice nově vzniklé komunikace p. č. 102/43, k. ú. Přemyšlení.
Návrh usnesení:
k přidělení názvu ulice nově vzniklé komunikace p. č. 102/43, k. ú. Přemyšlení
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.
Bere na vědomí
doporučení k volbě názvu nově vzniklé komunikace p.č. 102/43, k.ú. Přemyšlení, dle usnesení
RO č. 85/15/2019 ze dne 16. 9. 2019 a důvodové zprávy k tomuto usnesení ZO;
II.
Rozhoduje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. s) zákona o obcích o názvu ulice / nově vzniklé
komunikace p.č. 102/43, k.ú. Přemyšlení, zapsaná na LV 3328, a to takto:
název ulice: Za stodolou;
III. Ukládá
starostce obce:
zajistit potřebné právní úkony spojené s rozhodnutím dle bodu II tohoto usnesení.
Eva Slavíková: Uvedla, že obec Zdiby obdržela žádost o přidělení názvu ulice u nově vzniklé
komunikace p. č. 102/43, v k.ú. Přemyšlení. Pokračovala, že zastupitelstvo obce je orgánem,
který má v této věci rozhodovat. Z návrhů žadatelů paní starostka uvedla následující názvy:
K Veltěži, Ke škole, Na konci, U nás, Přemyslova, Nová Veltěžská. Paní starostka doplnila,
že návrhy názvů byly diskutovány rozvojovou komisí, která následně dala doporučení Radě
obce, kdy navrhla název „Za Stodolou“.
Členové zastupitelstva souhlasili s návrhem a diskutovali, zda by se název psal s oběma
velkými začátečními písmeny, nebo s velkým a malým. Odsouhlasili obě velká – tedy název
„Za Stodolou“.
Hlasování:
Bod č. 6–k přidělení názvu ulice nově vzniklé komunikace p. č. 102/43, k. ú. Přemyšlení
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Pro návrh
12
Milan Baier, Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina
Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří
Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.
BOD č. 7
Název: K žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 170 o výměře 429 m2, jehož
součástí je stavba č. p. 114, vše v K. ú. Zdiby, obec Zdiby do vlastnictví obce Zdiby
Návrh usnesení:
k bezúplatnému nabytí pozemku st. parc. č. 170 o výměře 429 m2, jehož součástí je
budova č. p. 114, vše v k.ú Zdiby, v obci Zdiby, z vlastnictví České republiky do
vlastnictví obce Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Schvaluje
bezúplatné nabytí pozemku st. parc. č. 170, o výměře 429 m2, jehož součástí je budova č.p.
114 (dále jako „Nemovitosti“), zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro k.ú. Zdiby, obec
Zdiby, v katastru nemovitostí vedeném pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Praha –
východ, a to z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2 do vlastnictví obce Zdiby.
II.
Ukládá
starostce obce:
1) podat žádost o bezúplatný převod Nemovitostí dle odst. 1 tohoto usnesení, včetně realizace
dalších souvisejících právních úkonů směřujících k bezúplatnému nabytí Nemovitostí dle
odst. I tohoto usnesení do vlastnictví obce Zdiby;
Eva Slavíková: Konstatovala, že se jedná o bezúplatný převod pozemku budovy, ve které se
zasedání právě koná. Paní starostka upozornila, že k 31. 10. 2019 skončí smlouva o
bezúplatném užívání zmiňovaného pozemku, jehož součástí je stavba s č.p. 114. Navrhla, že
by bylo dobré, aby obec tento objekt vlastnila tak, aby do budoucna vznikla perspektiva
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dalšího zvelebování či rozšíření nemovitosti např. z dotačních titulů. Např. pro zřízení
komunitního centra, rozšíření knihovny a k dalšímu nekomerčnímu využití obcí Zdiby.
Rozprava:
Milan Baier: Upřesnil, že do stavby se nemohlo investovat právě kvůli vlastnictví ČR.
Eva Slavíková: Doplnila, že stavba skutečně doposud nepatří do vlastnictví obce – je součástí
pozemku, na kterém se nachází. Bezúplatným převodem by obec získala obojí. Konstatovala,
že obec je v jednání s paní Liškovou (předsedkyní kulturní komise), která by se starala o
využití – jsou připravované různé aktivity pro děti ve věku 8–12 let. Doplnila, že vnímá jako
pozitivní, že obec nabídne nové prostory pro své občany s tím, že bohužel obec nemůže a ani
nemohla užívat prostory pro komerční aktivity. Tyto podmínky ČR, stanovené Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových je třeba dodržovat.
V 19:10 odešel pan Zdeněk Jurkeník
Zastupitelé diskutovali přípustnost nastavení užívacích vztahů se současnými uživateli
v budově.
Jaromír Chalupský: Konstatoval, že se ho paní Zemanová ptala, zda by bylo možné v budově
uskladnit kulisy.
Eva Slavíková: Odpověděla, že určitě ano, počítá s tím, ale nejdříve se musí vyřešit stavební
úpravy.
Hlasování:
Bod č. 7–k žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 170 o výměře 429 m2, jehož
součástí je stavba č. p. 114, vše v K. ú. Zdiby, obec Zdiby do vlastnictví obce Zdiby
Pro návrh
11
Milan Baier, Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub
Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval
Zdeněk Jurkeník

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.
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BOD č. 8
Název: K žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 455, v k. ú. Zdiby do vlastnictví
obce Zdiby
Návrh usnesení:
k bezúplatnému nabytí pozemku parc. č. 455, k.ú. Zdiby z vlastnictví České republiky
do vlastnictví obce Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.
Schvaluje
Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 455, k.ú. Zdiby o výměře 4.257 m 2; druh pozemku:
ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace (dále jen „Pozemek“) z vlastnictví České
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Státní pozemkový úřad, se sídlem
Husinecká 1024/11 a, Žižkov, 130 00 Praha 3 do vlastnictví obce Zdiby.
II.
Rozhoduje
o neveřejnosti příloh tohoto usnesení do doby vyřízení žádosti podané obcí Zdiby ze strany
státního pozemkového úřadu dle bodů I. a III. tohoto usnesení;
III. Ukládá
starostce obce:
1) podat žádost o bezúplatný převod Pozemku, podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a), b) zák. č.
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, specifikovaného v odst. I tohoto usnesení,
včetně realizace dalších souvisejících právních úkonů směřujících k bezúplatnému
nabytí pozemku dle odst. I tohoto usnesení do vlastnictví obce Zdiby;
2) podepsat smlouvu o převodu Pozemku specifikovaného v odst. I tohoto usnesení.
V 19:20 přišel pan Zdeněk Jurkeník zpět.
Eva Slavíková: „V tomto bodě se jedná o komunikaci, která vede kolem fotbalového hřiště
směrem do Chaber. Zde opět navrhujeme bezúplatný převod do vlastnictví obce. Komunikace
– povrch – je ve vlastnictví obce. Ze strany pozemkového úřadu jsme v návaznosti na jednání
obce tuto možnost převedení dostali. Ve zmiňované lokalitě by měla probíhat výsadba – bylo
by tedy výhodou, abychom tyto pozemky vlastnili. Povrch udržujeme a mohli bychom do
budoucna dostat případně i dotaci. Je ale potřeba mít v pořádku majetkové vztahy. Obecně je
v zájmu obce mít pozemky pod komunikací ve svém vlastnictví.“
Hlasování:
Bod č. 8–k žádosti o bezúplatný převod pozemku parc. č. 455, v k. ú. Zdiby do
vlastnictví obce Zdiby
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Pro návrh
12
Milan Baier, Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina
Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří
Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.

BOD č. 9
Název: K přijetí dotace z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Infrastrukturního fondu ve výši 564.220, - Kč
Návrh usnesení:
k přijetí dotace Středočeského kraje na Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. část
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 Infrastrukturního fondu, e. č. žádosti
ISF/ŽIV/038956/2019, název Akce/Projektu: Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. část, Tematické
zadání: ŽIV – Životní prostředí, Oblast podpory: Projekty podpořené z operačního programu
Životní prostředí pro období 2014-2020 v Prioritní ose 1: Zlepšování kvality vod a snižování
rizika povodní.
Poskytnutí dotace ve výši 564. 220,- Kč (slovy: pět set šedesát čtyři tisíc dvě stě dvacet korun
českých) prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného programu bylo Obci
Zdiby schváleno na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 008-20/2019/ZK
ze dne 26. 8. 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 Infrastrukturního fondu
ve výši 564. 220,- Kč, na Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. část, dle bodu I. tohoto usnesení, do
rozpočtu obce Zdiby.
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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.
Eva Slavíková: Potvrdila, že obec podávala žádost o dotaci z infrastrukturního fondu
Středočeského kraje na snížení nákladů při realizaci první etapy výstavby kanalizace – aby se
snížil podíl vlastních nákladů. Doplnila, že zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodovalo a
obec Zdiby poměrově s ostatními obcemi tuto dotaci dostala.
Hlasování:
Bod č. 9–k přijetí dotace Středočeského kraje na Rozšíření kanalizace Zdiby – 2. část
Pro návrh
12
Milan Baier, Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina
Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří
Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.
BOD č. 10
Název: K rozpočtovému opatření č. 3 pro r. 2019
Návrh usnesení:
k přijetí rozpočtového opatření č. 3/2019
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
bere na vědomí
informaci o důvodech návrhu na přijetí rozpočtového opatření č. 3/2019 uvedených
v důvodové zprávě;
II.
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
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Eva Slavíková: Konstatovala, že zastupitelé dostali podklady s veškerými rozpisy. Doplnila,
že se jedná o navýšení prostředků na provoz silniční dopravy; snížení nákladů na územní
plánování pro tento rok; nově se zavádí paragraf 4351 – „osobní asistence a pečovatelská
služba, podpora samostatného bydlení“, kam se budou mimo jiné zařazovat i náklady na
senior taxi. Paní starostka dodala, že poslední z úprav byly vynaložené prostředky na
tenisovou zeď na Čihadlech. Jako následující uvedla paragraf 6310 – „navýšení splátek
z úroků z úvěru“, které je závislé na míře čerpání úvěru a není možné ho tudíž předběžně
přesně stanovit. Paní starostka oznámila, že v konečném důsledku změny neznamenají
zvýšení ani snížení schodku rozpočtu.
Rozprava:
Jan Česnek: Dotázal se, zda se změny týkají tenisové zdi na Holosmetkách.
Eva Slavíková: Odpověděla, že se týkají tenisové zdi na Čihadlech. Upřesnila, že je zde nově
vybudovaná tenisová zeď pro individuální hru – součástí je i úložný prostor.
Zastupitelé dále hovořili pozitivně o využití zdi a nově vybudovaného prostoru kolem.
Hlasování:
Bod č. 10 - k přijetí rozpočtového opatření č. 3/2019
Pro návrh
12
Milan Baier, Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina
Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří
Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.
BOD č. 11
Název: K úpravě vydaných Zásad pro stavebníky v obci Zdiby
Návrh usnesení:
změna schválených Zásad pro výstavbu v obci Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto
I.

Schvaluje
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1. návrh změn Zásad pro výstavbu v Obci Zdiby schváleným usnesením zastupitelstva
obce Zdiby č. 16/2/2019 dne 27. 6. 2019 (dále jen „Zásady“), ve znění změn:
a)

Článek 1 – Definice pojmů “Zásad" se v části definice „Hrubé podlažní plochy“
nebo „HPP“ ruší a nově zní:
„Hrubá podlažní plocha“ nebo „HPP“ je dle těchto zásad počítána jako:
(i)

b)

c)

součet zastavěných a zastavitelných ploch na území Obce, včetně ploch
zpevněných, ploch nádvoří, ploch ostatních, ploch nadzemních a
podzemních podlaží (vymezených vnějším obrysem konstrukcí jednotlivých
podlaží budovy kromě otevřených a částečně otevřených částí – balkony,
lodžie, průchody, střešní terasy apod.; v případě více podlaží se do HPP
započítává součet HPP každého podlaží); a to pro objekty jiné než rodinné
domy a rekreační objekty; nebo
(ii) součet ploch vymezených vnějším obrysem konstrukcí prvního nadzemního
podlaží budovy kromě otevřených a částečně otevřených částí (balkony,
lodžie, průchody, střešní terasy apod.); a to pro objekty rodinných domů a
rekreačních objektů.“
Zásady se doplňují o nový článek 4.7., jenž zní:
4.7. „Výše Investičního příspěvku se snižuje o jednu polovinu v případech
Záměrů týkajících se stavby rodinných domů a rekreačních objektů, kdy je
Stavebníkem Žadatel, který má zaevidovaný trvalý pobyt v objektu na
pozemku stavby Záměru po dobu nejméně 5 let, a také v případech, kdy se
Žadatel zaváže, že bude mít v takovém objektu zaregistrovaný trvalý pobyt
po dobu nejméně 5 let (pozn. jedná-li se o stavbu ještě nezkolaudovanou,
zaváže se, že si zaregistruje trvalý pobyt v objektu nejpozději do 1 měsíce od
kolaudace objektu a bude jej mít zde zaregistrován po dobu nejméně 5 let).“
Článek 5.1. Zásad se ruší a nově zní takto:
5.1. „Úplné znění zásad ve znění změny č. 1 nabývá účinnosti dnem následujícím
po dni jejich zveřejnění na úřední desce Obce, tj. [Bude doplněno].“

2. Úplné znění „Zásad pro výstavbu v obci Zdiby“ ve znění změny č. 1 dle bodu I odst. 1
písm. a), b) a c) tohoto usnesení, které je přílohou č. 1 tohoto usnesení.
II.

Ukládá
1.místostarostce zajistit uveřejnění úplného znění „Zásad pro výstavbu v obci Zdiby“
ve znění Dodatku č. 1na úřední desce obce Zdiby a webových stránkách obce Zdiby.

Eva Slavíková: Uvedla, že dalším bodem je změna zásad pro výstavbu v obci Zdiby a předala
slovo paní Beatě Sabolové, jako předkladatelce návrhu.
Beata Sabolová: „Ráda bych zopakovala, že smyslem uvedených zásad je obrátit trend, kdy
obec buduje sítě ve prospěch individuálních developerů. Obrátit v tom smyslu, aby se ti, kdo
staví ve Zdibech, podíleli na rozvoji veřejné infrastruktury. Na úřadě máme mnoho schůzek,
na kterých podmínky vysvětlujeme. Dáváme předem a transparentně najevo, jaké požadavky
má obec na investora, který zvažuje developerský či stavební projekt. S ohledem na četné
žádosti občanů jsme se rozhodli snížit zátěž na individuální výstavbu. Před přijetím zásad
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jsme si nebyli jisti, zda budeme schopni rozlišit individuální a developerskou výstavbu.
Chceme, aby k vybudování sítí docházelo hned ze začátku. Nakonec jsme se rozhodli odlišit
individuální výstavbu rodinných domů a rekreačních objektů a ulehčit občanům v tom, že
budeme počítat podlahovou plochu pouze z obrysu stavby 1.NP a nebudeme zahrnovat plochy
zpevněné. Díky těmto změnám by měly být zásady přijatelnější a současně by stále měly plnit
svůj účel. Rádi bychom také využili tuto úpravu a podpořili motivaci stavebníků k registraci
k trvalému pobytu v obci, která přináší obci trvalý příjem. Dáváme nově do zásad úpravu,
podle které pokud mají lidé zaevidovaný trvalý pobyt v naší obci minimálně 5 let, nebo si ho
zaevidují a slíbí, že jej budou mít zaevidovaný minimálně 5 let, tak jim odpouštíme polovinu
příspěvku. Doufám, že toto bude mít příznivý dopad na rozvoj obce a na občany, kteří zde
budou nejen bydlet, ale budou zde i registrovaní. Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet dál. Jsou to
zásady naší obce a budeme rádi za připomínky a podněty na vylepšení. Chtěli bychom, aby
tyto zásady měly pozitivní dopad na rozvoj obce a rozvoj infrastruktury. Vycházíme
z obdobné praxe obcí nejen v našem okolí.“
Rozprava:
Milan Baier: „Jedná se pouze o rodinné domy a rekreační objekty?“
Eva Slavíková: Je to rozděleno do tří kategorií. První kategorie objektů jiných než rodinných
domů a rekreačních objektů zůstává poplatek beze změn. V druhé kategorii se poplatek počítá
pouze z hrubé podlažní zastavěné plochy. Ve třetí kategorii je sazba díky trvalému pobytu
poloviční. Chceme vstřícnější podmínky pro obyvatele a výraznější pro komerční developery,
výstavbu logistických hal apod.
Kateřina Kolářová: „Na začátku bude proveden výpočet, a pokud dojde k uvedeným
podmínkám, kdy má občan trvalý pobyt v obci minimálně 5 let, nebo se k němu zaváže,
odečte se mu polovina závazku.“
Milan Baier: Vznesl dotaz, jak obec ohlídá, že občané opravdu dodrží slib pětiletého trvalého
pobytu.
Eva Slavíková: Reagovala, že obec má svůj evidenční systém.
Zastupitelé dále diskutovali změny ve vlastnictví při prodeji nemovitosti, jak si vše obec
ohlídá, jak by vymáhala případné příspěvky. Paní starostka mimo jiné doplnila, že obec má
speciální účet pro tyto příspěvky, oddělený od ostatních, zbavený i poplatků za jeho vedení
tak, aby fungoval systém „má dáti, dal“. Přitom naložení s financemi bude předkládáno
zastupitelstvu obce ke schválení.
Jiří Žáček: Uvedl, že mu zásady přijdou nepřipravené – je proti výjimkám – zásady by měly
být pro každého stejné. Potvrdil, že je pro, aby obec získala peníze na rozvoj infrastruktury,
ale zásady by měly mít jednodušší pravidla.
Eva Slavíková: Konstatovala, že z každého občana má obec něco přes 11 tisíc korun ročně a
nemělo by být obci jedno, že je zde mnoho lidí bez trvalého pobytu. Těmito podmínkami se
vytvoří určitá motivace pro občany zaregistrovat se v obci k trvalému pobytu.
Kateřina Kolářová: Vysvětlila ke zpevněným plochám, že je to sice poměrně vysoká částka,
ale je potřeba si uvědomit, že z pohledu obce není v jejím zájmu, aby mnoho ploch bylo
zpevněných. Upozornila, že obec chce podpořit spíše zelené plochy.
Zastupitelé a občané dále diskutovali o možných propočtech pro určení částky příspěvku na
obecní infrastrukturu a dále i o dalších možnostech podmínek pro výstavbu. Zastupitelé se
domluvili na pracovní schůzku, kde proberou další možnosti případné úpravy těchto zásad.
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Hlasování:
Bod č. 11 - Změna schválených Zásad pro výstavbu v obci Zdiby
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata
Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se
3
Milan Baier, Zdeněk Jurkeník, Jiří Žáček
Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.
BOD č. 12
Název: Delegace zástupce obce, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má
obec majetkovou účast (kromě společností se 100 % majetkovou účastí)
Návrh usnesení:
k delegaci zástupce obce na valnou hromadu obchodní společnosti Vodárny Kladno –
Mělník, a.s., v níž má obec majetkovou účast
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I.

Rozhoduje
1) tak, že v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, deleguje JUDr. Evu
Slavíkovou, starostku a její náhradníky v tomto pořadí: Mgr. Beátu Sabolovou - 1.
místostarostku, Ing. Kateřinu Kolářovou - 2. místostarostku jako zástupce Obce
Zdiby na valné hromady společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s., se sídlem U
vodojemu 3085, 272 01 Kladno, IČO: 46356991;
2) o platnosti a účinnosti delegace dle odst. 1 tohoto usnesení pro všechny valné
hromady společnosti dle odst. 1. tohoto usnesení, konané do konce roku 2022.

Eva Slavíková: Konstatovala, že pokud je obec stoprocentním vlastníkem, rozhoduje rada
obce. Vysvětlila, že delegování je potřeba při hlasování na valných hromadách společností,
kde obec stoprocentním vlastníkem není.
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Hlasování:
Bod č. 12 - Delegace zástupce obce, na valnou hromadu obchodních společností, v nichž
má obec majetkovou účast (kromě společností se 100 % majetkovou účastí)
Pro návrh
12
Milan Baier, Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina
Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří
Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.
BOD č. 13
Název: k revokaci usnesení zastupitelstva obce Zdiby č. 5/6/18 ke schválení smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – zrušením usnesení.
Návrh usnesení:
k revokaci usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 5/6/2018, v části týkající se smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pod písm. c) usnesení
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Rozhoduje
o revokaci usnesení Zastupitelstva obce Zdiby číslo 5/6/2018 ze dne 27. června 2018, v části
c), která se týká se smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uvedeného pod
písm. c) revokovaného usnesení, tedy v části týkající se zřízení budoucího věcného břemene a
dohody o umístění stavby ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. – zemní kabelové vedení NN,
zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 150, v k.ú. Brnky (ulice Vltavská), LV č. 10001, a to
tak, že:
usnesení Zastupitelstva obce Zdiby číslo 5/6/2018 ze dne 27. června 2018, se v části c),
zrušuje.
Eva Slavíková: Uvedla, že oba následující body se týkají věcných břemen. Konstatovala, že
tento bod se týká revokace usnesení č. 5/6/18, kdy v červnu 2018 bylo přijato usnesení
s chybně vyčíslenou částkou břemene (1.000, - Kč místo 3.000, - Kč). Z toho důvodu Rada
obce chybu napravila a nyní je potřeba provést revokaci nadbytečného usnesení přijatého
zastupitelstvem obce.
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Hlasování:
Bod č. 13–k revokaci usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 5/6/2018, v části týkající se
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pod písm. c) usnesení
Pro návrh
12
Milan Baier, Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina
Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří
Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.
BOD č. 14
Název: k revokaci usnesení zastupitelstva obce Zdiby č. 9/1/19 ke schválení smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – zrušením usnesení
Návrh usnesení:
k revokaci usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 9/1/2019, v části týkající se smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pod písm. c) usnesení
Zastupitelstvo obce Zdiby
I.
Rozhoduje
o revokaci usnesení Zastupitelstva obce Zdiby číslo 9/1/2019 ze dne 28. 3. 2019, v části
týkající se smlouvy o zřízení věcného břemene uvedeného v odst. 4) revokovaného usnesení,
tedy v části týkající se zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. – zřízení
pozemkové služebnosti umístnění, provozování, opravování a udržování, obnovy, výměny a
modernizace kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 392/2, 464/2, 392/96, 392/107 a
464/3, v k.ú. Zdiby zapsaných na LV č. 10001, a to tak, že:
usnesení Zastupitelstva obce Zdiby číslo 9/1/2019 ze dne 28. 3. 2019, se v části označené
odst. 4) zrušuje.
Eva Slavíková: Oznámila, že ve zmíněném usnesení byl výpočet zcela v pořádku, ale jak je
vysvětleno v důvodové zprávě – v mezidobí mezi přijetím předmětného usnesení a vkladem
do katastru nemovitostí došlo ke sloučení pozemků a tím i k zániku některých v usnesení
uvedených pozemků. Věcné břemeno nebylo proto možné vložit do katastru nemovitostí.
Rada obce napravila vzniklou situaci zrušením odstavce 4) – zbytek zůstává v platnosti.
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Shodně jako v předchozím bodě je potřeba provést revokaci nadbytečného usnesení přijatého
zastupitelstvem obce.
Hlasování:
Bod č. 14–k revokaci usnesení Zastupitelstva obce Zdiby č. 9/1/2019, v části týkající se
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pod písm. c) usnesení
Pro návrh
12
Milan Baier, Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Kateřina
Kolářová, Jakub Krejcar, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban, Jiří
Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Schválené usnesení je přílohou zápisu.
BOD č. 15
Závěr
Eva Slavíková: Paní starostka všem poděkovala za účast, návrhy a připomínky a dodala, že se
těší na další spolupráci.
Paní starostka ve 21:30 ukončila jednání zastupitelstva obce.

Ověřovatelé:

…………………………….
Ing. Jakub Krejcar
ověřovatel zápisu

……………………………….
Ing. Jiří Žáček
ověřovatel zápisu
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…………………………………..
JUDr. Eva Slavíková
starostka

…………………………….

…………………………….

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

Ing. Kateřina Kolářová
2. místostarostka
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