Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zdiby,
konaného dne 24. 9. 2020 od 17:30 hod.,
v Kulturním domě ve Veltěži, Průběžná 114, Zdiby
Zahájení: v 17:30 hod.
Přítomni: p. Jan Česnek, Ing. Bc. Jitka Homolová Ph.D., Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D., Ing.
Kateřina Kolářová, Ing. Jakub Krejcar, p. Anatol Nepala, Mgr. Beata Sabolová LL.M., JUDr.
Eva Slavíková, RNDr. Hana Španielová, Ph.D., Mgr. Ing. Jan Urban
Nepřítomni s omluvou: p. Zdeněk Jurkeník, p. Jan Tvrdý, p. Luděk Wachtl, Ing. Jiří Žáček
Nepřítomen bez omluvy: Mgr. Milan Baier
Dále jsou osoby uváděné bez titulů.

BOD č. 1
a)

Název: Zahájení

Paní starostka Eva Slavíková zahájila zasedání zastupitelstva a poprosila občany, pokud by
bylo hůře slyšet z důvodu povinného nošení roušek, aby ji upozornili. Paní starostka
konstatovala, že Zastupitelstvo obce Zdiby bylo řádně svoláno a vyhlášeno předepsaným
způsobem dle zákona, a to na úřední desce dne 15. 9. 2020, a dále na webu obce v aktualitách,
Facebooku a na obecních nástěnkách. Doplnila, že ze zasedání je opět pořizován zvukový a
obrazový záznam.
Paní starostka určila jako zapisovatelku paní Petru Voráčkovou.
Následně paní starostka potvrdila, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů obce, tudíž
je zastupitelstvo usnášeníschopné. Doplnila, že omluven z neúčasti je pan Luděk Wachtl
z pracovních důvodů, pan Zdeněk Jurkeník ze zdravotních důvodů, pan Jan Tvrdý bez
uvedení důvodů a pan Jiří Žáček ze zdravotních důvodů. Pan Milan Baier je neomluven.

b)

Název: Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého zastupitelstva obce

Paní starostka konstatovala, že zápis z minulého řádného zastupitelstva byl bez námitek a byl
řádně ověřen panem Jakubem Krejcarem a panem Janem Urbanem.
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Hlasování:
Bod č. 1) b – Schválení ověření zápisu z minulého zastupitelstva
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Jakub Krejcar, Anatol Nepala, Beata
Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval
Kateřina Kolářová

1

Návrh byl přijat.

Navrženi jako ověřovatelé tohoto zápisu byli paní Beata Sabolová a pan Jaromír Chalupský.

Hlasování:
Bod č. 1) b – Schválení ověřovatelů
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Jakub Krejcar, Anatol Nepala, Beata
Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval
Kateřina Kolářová

1

Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje ověřovatelem zápisu paní Beatu Sabolovou a pana
Jaromíra Chalupského.

c) Název: Schválení programu jednání zastupitelstva obce Zdiby ze dne 24. 9. 2020
Návrh programu:
1)

a) Zahájení.
b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z posledního zastupitelstva obce.
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c) Schválení programu.
2) Informace o činnosti orgánů obce.
3) Koupě pozemků parc. č. 80/128, 80/129, 80/28 a část pozemku parc. č. 80/125 v k.ú. Brnky
do vlastnictví obce Zdiby.
4) Koupě pozemku parc. č. 31/2, k.ú. Přemyšlení.
5) Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 473/29 k.ú. Zdiby.
6) Koupě 3/8 a 3/8 pozemku parc. č. 14/3, v k.ú. Zdiby do vlastnictví obce Zdiby.
7) Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 6/2019.
8) K volbě přísedících Okresního soudu Praha – východ na volební období 2020 až 2024.
9) Koupě pozemku parc. č. 14/4, v k.ú. Zdiby do vlastnictví obce Zdiby.
10) Bezúplatný převod pozemků parc. č. 387/14 a 430/91 v k.ú. Zdiby a 65/71 v k.ú.
Přemyšlení a 48/47 a 121 v k.ú. Brnky.
11) Vyhláška o zhodnocení pozemku – 2. Etapa kanalizace.
12) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.10.2018 - „Rozšíření kanalizace Zdiby – 2.
část“ – 2. etapa.
13) Zápůjčka obce Zdiby společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o.
14) Zpráva o uplatňování územního plánu obce Zdiby.
15) Rozpočtové opatření č. 2/2020.
16) Schválení obsahu změny č. 2 územního plánu a pořízení změny č. 2 Územního plánu Zdib
tzv. zkráceným způsobem.
17) Závěr.
Paní starostka se následně dotázala zastupitelů, zda mají nějaké další návrhy na doplnění
programu a sama navrhla u bodu 16 doplnit, že se bod týká tramvaje – tedy na konci názvu
bodu doplnit „- tramvaj“.
Pan Nepala se posléze přihlásil o slovo a dotázal se občanů, kdo z nich se na zasedání dostavil
zejména kvůli bodu 11 a po zjištění, že se jedná o většinu občanů, navrhl, aby se bod 11 –
„Vyhláška o zhodnocení pozemku – 2. Etapa kanalizace“ – přesunul do popředí programu.
Paní starostka souhlasila a navrhla zmíněný bod zařadit jako bod číslo 3.
Návrh programu po úpravách:
1)

a) Zahájení.
b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z posledního zastupitelstva obce.
c) Schválení programu.
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2) Informace o činnosti orgánů obce.
3) Vyhláška o zhodnocení pozemku – 2. Etapa kanalizace.
4) Koupě pozemků parc. č. 80/128, 80/129, 80/28 a část pozemku parc. č. 80/125 v k.ú. Brnky
do vlastnictví obce Zdiby.
5) Koupě pozemku parc. č. 31/2, k.ú. Přemyšlení.
6) Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 473/29 k.ú. Zdiby.
7) Koupě 3/8 a 3/8 pozemku parc. č. 14/3, v k.ú. Zdiby do vlastnictví obce Zdiby.
8) Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 6/2019.
9) K volbě přísedících Okresního soudu Praha – východ na volební období 2020 až 2024.
10) Koupě pozemku parc. č. 14/4, v k.ú. Zdiby do vlastnictví obce Zdiby.
11) Bezúplatný převod pozemků parc. č. 387/14 a 430/91 v k.ú. Zdiby a 65/71 v k.ú.
Přemyšlení a 48/47 a 121 v k.ú. Brnky.
12) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.10.2018 - „Rozšíření kanalizace Zdiby – 2.
část“ – 2. etapa.
13) Zápůjčka obce Zdiby společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o.
14) Zpráva o uplatňování územního plánu obce Zdiby.
15) Rozpočtové opatření č. 2/2020.
16) Schválení obsahu změny č. 2 územního plánu a pořízení změny č. 2 Územního plánu Zdib
tzv. zkráceným způsobem – tramvaj.
17) Závěr.

Hlasování:
Bod 1) c – Schválení programu jednání zastupitelstva obce Zdiby ze dne 24. 9. 2020
Pro návrh
10
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Anatol
Nepala, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
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BOD č. 2
Název: Informace o činnosti orgánů obce
Eva Slavíková: Paní starostka uvedla, že v současné době probíhá dokončování koncesního
řízení na provozovatele kanalizace v obci, a to dle podmínek OPŽP. Koncesní řízení se dle
slov paní starostky nachází před hodnocením předložených nabídek, přičemž celý proces by
měl být dokončen tak, aby měla obec v souladu s podmínkami dotace nového provozovatele
kanalizace od 1.1.2021.
Paní starostka potvrdila, že obec vysoutěžila zpracovatele projektové dokumentace na
rekonstrukci komunikací a stavby chodníku v ulici U Rybníka a J. Kámena a rekonstrukci
komunikací a projektu veřejného osvětlení v ulici. Akátová, Horní a Zlatý kopec.
Paní starostka oznámila, že byla dokončena a dne 21.9.2020 zkolaudována 2. etapa
kanalizace, přičemž je pokračováno ve výstavbě veřejných částí přípojek, které byly
zahrnuty nákladově i realizačně do režie obce.
Obec dle paní starostky podávala také žádost o dotaci na další, a to 3. etapu kanalizace, kdy
byla úspěšná a obdržela dotaci ve výši 1.867.778,22 Kč, což představuje cca 63,75 %
z uznatelných nákladů. Celkové náklady se očekávají cca ve výši necelých 3 mil. Kč.
V danou chvíli má obec před sebou vysoutěžení zhotovitele s tím, že by v realizaci ráda
pokračovala paralelně s budováním veřejných částí přípojek pro 2. etapu.
Paní starostka konstatovala, že v současné době se také vyhodnocují další lokality, kde by
se zadávalo zahájení projekčních prací na kanalizaci a vodovody tak, aby se
odkanalizovalo co možná největší množství objektů na území obce. Tam, kde chybí i
vodovody, se bude společně s projektem kanalizace řešit i projekční příprava vodovodů.
„Chystáme také další 2. besedu k územnímu plánu, která by měla představit základní teze
návrhu zadání územního plánu, který bude následně v průběhu podzimu schvalovat
zastupitelstvo obce. Beseda by měla proběhnout dne 30.9.2020 od 18:30 hodin v budově
Sokolovny. Bohužel nejen v tomto případě nám situaci komplikuje pandemie Covid, takže
budeme muset i v případě této akce reagovat na aktuální situaci v době plánované akce. Je
dost vysoce pravděpodobné, že budeme muset akci přesunout do venkovního prostředí,
pokud nám to počasí dovolí, nebo i v nejhorším případě zrušit. Samozřejmě těžko předvídat,
jak to nakonec dopadne. Dle aktuálních mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví by
konání této akce mělo být možné, a to s vymezením míst a zajištěním sedících účastníků
s rozestupy 2 m.
Paní starostka upozornila, že v souvislosti s výraznějším šířením onemocnění koronaviru
obec nainstalovala v zastřešených autobusových zastávkách dávkovače s dezinfekcí a
připravuje také distribuci filtrů z nano materiálu do domácností, a to především seniorům,
ale i ostatním občanům, pokud budou mít zájem. Doplnila, že jsou také připraveni obnovit
nákupy seniorům, pokud bude o tuto pomoc z jejich strany zájem. Dodala, že v dané době je
v obci Zdiby 7 lidí s onemocněním Covid.
Paní starostka konstatovala, že v průběhu léta se obec věnovala, i svépomocí, také zvelebení
budovy obecního úřadu, a to postupnou výmalbou tak, aby prostory úřadu byly čisté,
důstojné a příjemnější pro veřejnost.
„V průběhu léta jsme připravovali také nové sportovně volnočasové hřiště pro děti naší
základní školy, a to před budovou družiny, kde vznikl velmi pěkný prostor na hraní
volejbalu a nohejbalu, doplněný o volnočasové prvky – venkovní šachy, hada s abecedou
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nebo twister. Hřiště obec získala v souvislosti s řešením závad na střeše – zatékání do střechy
na budovách žluté a zelené mateřské školky, která byla neúspěšně řešena od r. 2017. My
jsme odstranění vady se zhotovitelem nejen vyřešili, ale současně jsme uplatnili sankční
nároky a získali tak pro děti nové pěkné hřiště, které po mnoho let tento školní prostor
postrádalo.“
„Věnovali jsme se také přípravě technické studie na vybudování cyklostezky u Vltavy v ul.
Nábřežní, kde jsme po zjištění trasování kalovodů hledali spolu s projektanty nejvhodnější
trasování cyklostezky tak, aby nedocházelo k mísení dopravy, cyklistů a chodců a současně
aby došlo k minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně v této lokalitě. Stanovila se podmínka
náhradní výsadby, řešila se rekonstrukce místní komunikace a její odvodnění. Záměr byl
schválen Radou obce Zdiby se stanovením podmínek, a to individuálního přístupu
v ošetření blízkých stromů, stanovení náhradních výsadeb, současně provedení rekonstrukce
nevyhovujícího stavu a odvodnění komunikace Nábřežní, včetně řešení bezpečnostních
dopravních prvků v této lokalitě.“
Paní starostka oznámila, že kontrolnímu výboru byl předán kompletní soupis přehledu o
plnění usnesení rady a zastupitelstva obce, který nad rámec zákonných povinností obec vede,
aby zde byla kontrola, že se uložené úkoly průběžně plní. Následně se k požadavku
kontrolního výboru jednotlivé zvolené body věcně doplňovaly s tím, že kontrolní výbor by
měl předložit zastupitelstvu obce zprávu o provedené kontrole vždy na konci roku, a to
za předchozí období.
Aby měli občané usnadněný přehled o nových informacích na webu obce, paní starostka
upozornila, že obec zavedla v rámci kolonky „Aktuality“ kolonku „Novinky na webu“, kde
se lidem přináší informace o tom, co nového kde na webu naleznou. Kdo se zaregistruje
k odběru Aktualit, bude informován o tom, co nového bylo na web obce vloženo – v poslední
době např. nově vkládáme na web hlášení rozhlasu (pro ty, kdo neslyší dobře rozhlas),
přehled projektů, studentské práce k rozvoji architektury v obci, návody, jak si zařídit na
obecním úřadě různé záležitosti – např. nově připojení na komunikaci a jiné. Novinky
sumarizují také rozhodnutí rady obce a přináší celou řadu dalších informací.
„Věnujeme se také auditu pohřebnictví, kdy vedení této agendy má z minulosti celou řadu
nedostatků, které postupně shodně jako u jiných agend napravujeme a vše uvádíme do
souladu se zákonem. Proto také Rada obce Zdiby přijala nový Řád veřejného pohřebiště, a i
na dnešním jednání zastupitelstva obce jsou předkládány k projednání body, které se
veřejného pohřebiště ve Zdibech týkají. Připravuje se i pasport veřejného pohřebiště, aby
občané měli přehled a aby tyto informace byly graficky a přehledně znázorněné,“ sdělila paní
starostka.
Paní starostka rovněž konstatovala, že obec žádala a obdržela dotaci ve výši 100.000, - Kč na
další výsadbu stromů v obci – tentokrát by měla výsadba z této dotace proběhnout před
budovou obecního úřadu a dále na svahu pod budovami spodní mateřské školky.
Dle slov paní starostky byl dokončen povolovací proces na zřízení autobusové linky PID
ve Zdibech. Pokud půjde vše dobře, mohl by být provoz spuštěn přibližně na konci měsíce
listopadu 2020. Trasa autobusu doznala v rámci obce pouze dílčích úprav, které vyplynuly
z projednání s Dopravním inspektorátem Policie ČR z hlediska bezpečnosti silničního
provozu. Autobusové zastávky jsou v rámci povolovacího procesu řešeny zatím jako zastávky
provizorní, přičemž po dokončení projekčních a dalších přípravných prací a zajištění
finančních prostředků budou nahrazeny standardními zastávkami a přístřešky. Věříme, že
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zavedení autobusové linky přinese obyvatelům větší flexibilitu při využívání hromadné
autobusové dopravy a celkově širší možnosti jejího využití.
Paní starostka dále uvedla, že obec Zdiby zveřejnila záměr prodeje starého hasičského
cisternového vozidla, které se stalo pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů ve Zdibech
nepotřebné, a to z důvodu, že hasiči mají v současnosti k dispozici již nové cisternové
vozidlo.
Obec zorganizovala ve spolupráci s kulturní komisí, hasiči a Sokolem akci „Ukliďme
Česko“, při které byl vyčištěn (dle místních obyvatel) cca 30 let nečištěný obecní pozemek o
výměře přes 30 tis. m2 u Vltavy vlevo od ul. Roztocká. Účastníci zde dne 12.9.2020 naplnili
dva 9m3 kontejnery směsným odpadem a dalším odpadem jako jsou sudy, autosedačky,
lednice, kýble a jeden 15m3 kontejner, který byl plný starých pneumatik. Proběhlo také
vyčištění od starých suchých větví a dosekání kopřiv. „Ráda bych tímto poděkovala všem,
kdo nám přišel pomoct, za obrovský kus práce, který se v této lokalitě, která má potenciál
krásného přírodního parku, udělal“ řekla paní starostka.
Jako podklad pro zpracování územního plánu byly zpracovány a vyhodnoceny pocitové
mapy od občanů, které odevzdalo více než 100 domácností, což je na poměry obce velmi
hojná účast. Často obyvatelé uvádějí, že se jim ve Zdibech žije dobře v příjemném prostředí,
v udržované zeleni, v přírodě, a přitom blízko Prahy. Přišla řada námětů na lokality, kde
vybudovat dětská hřiště a sportoviště a na rozšíření stávajících. Mezi největší problémy patří
silnice – v nejhorším stavu jsou ulice K Holosmetkům a Na Brnky od křižovatky s ulicí Na
Ladech, Přemyšlenská až po zámek Brnky včetně navazující Sedlecké cesty a Roztocké
směrem k Vltavě. Průběžná po celé obci je hodnocena jako značně nebezpečná a úzká –
nenavazující chodníky, chybí přechody. Je zde naprostý nedostatek parkovacích míst, hlavně
u školy, obecního úřadu, pošty a cukrárny. Je navrhováno upravit Soběslavovo náměstí.
Celkové vyhodnocení pocitových map je uvedeno na webu obce v kolonce „Rozvoj obce“ a
paní starostka potvrdila, že obec bude s tímto zdrojem informací od občanů dále postupně
pracovat při zadávání projektů k dalšímu rozvoji obce.
Paní starostka oznámila, že zpracovatel nového územního plánu, společnost gogolák + grasse,
s. r. o., předložila v souladu se smlouvou výsledek 6měsíčního průzkumu území a územně
analytických podkladů, kde jsou vyhodnoceny vždy 3 možné varianty dalšího vývoje (=
zachování stávajícího stavu, + posílení nebo – pokles posuzovaného stavu), přičemž
zpracovatelem je vždy navrženo pro obec nejvhodnější řešení (barva semaforu – červená,
oranžová, zelená). Průzkum je zveřejněn na webu v kolonce „Rozvoj obce“-, „Územní plán
nový – příprava“. O výsledku průzkumu proběhla předchozí den diskuse se zastupiteli,
připravuje se beseda s veřejností. Na základě tohoto průzkumu bude zpracováno zadání pro
zpracování nového územního plánu, které bude na přelomu podzimu/zimy schvalovat
zastupitelstvo obce. Stále přitom platí, že občané mohou stále podávat své podněty k novému
územnímu plánu s využitím formuláře z kolonky „Jak si zařídit“ – „Změna územního plánu“.
Nad rámec těchto návrhových formulářů bude samozřejmě potřeba činit i další úkony –
připomínky či námitky dle příslušných ustanovení stavebního zákona.
„Proběhlo další stadium připomínkování záměru tramvajové trati Kobylisy – Zdiby, a to
v rámci řízení o posuzování vlivu na životní prostředí. Obec se do procesu aktivně zapojila,
záměr jsme diskutovali s odborníky a s vedlejšími obcemi Sedlec a s Dolní Chabry. Po
vyhodnocení dokumentace jsme se vyjádřili tak, že obec tento záměr podporuje, a to
v navržené Variantě 1 (s uspořádáním 1+1 jízdní pruh) vs. Varianta 2 s uspořádáním 2+1
jízdní pruh a Varianta 3 s uspořádáním 2+2 pruhy), a to z toho důvodu, že z předložených
odborných posouzení vyplývá, že tato varianta povede ke snížení dopravní zátěže na Pražské,
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ke snížení hlukové zátěže v obci a k větší efektivitě dopravního spojení s Prahou. Ve
vyjádření nicméně požadujeme po investorovi realizaci kompenzačních opatření –
zejména protihlukových opatření, zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro místní
obyvatele, zajištění dostatečné kapacity lokální dopravy, realizaci chodníku po celé délce
ulice Pražská apod.“
„Řešili jsme také několik sociálních případů v obci. Obci chybí sociální pracovník. Obec
také byla ustanovena opatrovníkem osobě s omezenou způsobilostí k právním úkonům,
přestože tato nemá v obci trvalý pobyt.“
Paní starostka konstatovala, že zpracovatel územního plánu posoudil území Přemyšlení –
Jihozápad a navrhl systém tras zajišťujících průchodnost území a veřejná prostranství, který
byl dne 14.7.2020 projednán s vlastníky pozemků v této lokalitě na schůzce v Komunitním
centru ve Veltěži. Území bylo uvolněno k výstavbě Změnou č. 1 územního plánu bez toho,
aby byly ošetřeny tyto zásadní otázky zajišťující alespoň základní kvalitu bydlení v lokalitě,
včetně sítě obslužných komunikací. Jednání s vlastníky pokračuje, ale není jednoduché
s ohledem na nevhodný postup v minulosti při uvolňování výstavby v této lokalitě. Paní
starostka ale věří, že se obci povede dohodnout na změnách, které povedou ke spokojenosti
vlastníků pozemků v lokalitě a k normalizaci veřejných prostor obce v této lokalitě.
„Na základě podnětů občanů jsme ve spolupráci se stavebním úřadem řešili několik
nelegálních staveb v obci. Obec požaduje okamžité zastavení staveb bez příslušného
stavebního povolení, resp. zbourání staveb nebo těch částí staveb, které jsou zjevně ve
výstavbě bez stavebního povolení.“
„Začali jsme jednat ve věci studie centra obce v kontextu výstavby 2. stupně ZŠ, včetně
dopravního posouzení situace. Zároveň obec začala jednat s důležitými vlastníky pozemků
v obci na téma zkvalitnění veřejných prostor a občanského vybavení obce a společně se
zpracovatelem územního plánu analyzuje jednotlivé varianty dalšího vývoje obce.“
Rozprava:
Anatol Nepala: Dotázal se, v jakém stavu je projektová připravenost rekonstrukce
komunikace Na Brnky a Přemyšlenská.
Eva Slavíková: Odpověděla, že příprava běží přesně podle smlouvy, podle stanovených
termínů. V dané chvíli má geodet zadání, aby připravil oddělovací návrhy. Jakmile bude tento
podklad obec mít, bude jednat s vlastníky a připravovat smlouvy.
Kateřina Kolářová: Doplnila, že studii předcházelo zaměření lokality a inženýrské průzkumy
tak, aby studie již měla vypovídací schopnost. Studii obec již z části připomínkovala, kdy
výsledkem je otevřená studie, na které se bude pracovat dále.
Občanka paní Janáčková: Vznesla dotaz na časy autobusů – zda je dořešen posun časů, aby
se děti dostaly z Chaberské do školy.
Kateřina Kolářová: Potvrdila, že čas ranního autobusu je nasměrován tak, aby byl pro
občany, kteří pokračují dále do Prahy, a druhý je načasován pro děti, které se dostávají do
školy ve Zdibech.
Občanka paní Janáčková: Reagovala, že paní ředitelka a paní učitelky chtějí, aby byly děti ve
třídě v 7:45, a zmiňovaný autobus staví na Chaberské v 7:34 – děti tudíž do 7:45 ve třídě být
nestihnou. Paní Janáčková navrhla, zda by autobus mohl vyjíždět dříve, nebo zda by se dalo
s paní ředitelkou dohodnout o posunutí času.
Kateřina Kolářová: Konstatovala, že na tento problém zpětnou vazbu nemá a že zmiňovaný
problém prověří.
8

Občanka paní Panchártková: Dotázala se, zda obec vstoupila v jednání s majitelem pozemku
pod jejich ulicí, panem Zátkou.
Eva Slavíková: Odpověděla, že pan majitel byl již dvakrát vyzván a že mu i dvakrát psala.
V současné době ale bylo na obci tolik problémů k řešení, že zmiňovaný problém nebyl řešen.
Občanka paní Panchártková: Reagovala se slovy, že ulice je ve velmi špatném stavu –
pravděpodobně v nejhorším v celé obci – a dotázala se, jak dlouho chce obec ještě čekat.
Paní Panchártková a paní starostka dále diskutovaly problém ohledně zničené komunikace.
Paní starostka upozornila, že komunikace nepatří obci a doplnila, že bohužel není možné
investovat peníze veřejných poplatníků do soukromého majetku. Paní starostka konstatovala,
že s paní Panchártkovou již diskutovala o tom, že obec může pomoci obyvatelům této lokality
tím, že bude ochotna přebrat tuto komunikaci do vlastnictví obce (po schválení
zastupitelstvem). Upozornila ale, že v tuto chvíli je potřeba obracet se především na vlastníka.
Paní Panchártková konstatovala, že s majitelem již mluvila a ten oponoval s tím, že on tu
komunikaci nezničil.
Kateřina Kolářová: „Já bych ráda vstoupila do diskuze. Nyní toho bylo opravdu hodně –
kolaudovala se kanalizace, probíhala různá řízení, aj. Dohodli jsme se, že se zmiňované
problematice nyní budeme věnovat. Potvrzuji slova paní starostky. Faktem je, že ´pokud
vlastním nějaký majetek, tak se o něj musím starat, nehledě na to, zda jsem si ho zničil já,
nebo ho zničil třeba soused.“
Paní Panchártková: Dotázala se, zda někdo dal panu Zátkovi vědět, že se na jeho pozemek
bude ukládat kanalizace, plyn, voda, aj.
Kateřina Kolářová: „To není dotaz na nás – zmíněné se odehrálo před cca deseti lety –
nedokážeme otázku zodpovědět.“
Paní Panchártková: Upozornila, že komunikace je v tak špatném stavu, že je jen otázkou
času, kdy se tam někomu něco stane.
Eva Slavíková: Souhlasila s paní Panchártkovou a sdělila jí, že přesně to panu majiteli psala
v dopise – že by si měl uvědomit, že má dle občanského zákoníku plnou zodpovědnost, a
pokud by se tam někomu něco stalo, nebude to zodpovědnost obce, ale plná zodpovědnost
majitele. Doplnila, že je nakloněna k tomu, aby se komunikace na obec převedla, aby jí obec
mohla udržovat, což ale s sebou také přinese vysoké náklady.
Anatol Nepala: Upozornil, že obec na tom finančně není vůbec dobře, díky projektům, které
převzala po minulém vedení, a že by měla v oblasti rekonstrukcí a oprav komunikací dát
přednost těm komunikacím, které jsou páteřní a které jsou ve vlastnictví obce.
Paní Panchártková: Konstatovala, že zmíněnému samozřejmě rozumí, ale že by
zastupitelstvo obce mělo mít péči o celou obec. Doplnila, že její otázka nezněla „kdy se začne
opravovat“, ale „jak je daleko jednání s panem Zátkou“. Poté dodala, že ji zklamalo, že žádné
jednání zatím neprobíhá.
Eva Slavíková: Oponovala, že věci se musejí brát postupně, neboť nedořešených věcí
z minulosti je v obci velké množství, a že pokud se kolauduje kanalizace za několik desítek
milionů korun, tak to má prostě přednost před jednáním se soukromým vlastníkem, kterého
musí obec přemlouvat, aby svou zničenou komunikaci na obec převedl, aby mohla obec jím
neudržovanou komunikaci dát do pořádku. Paní starostka potvrdila, že souhlasí s panem
Nepalou, že by se měly prioritně opravovat zejména páteřní komunikace. Pokračovala ale se
slovy, že by ráda diskutovanou komunikaci vyřešila, a ještě s ní i ulici Zdibskou, ve které je
stejný problém. Paní starostka doplnila, že pokud bude vůle i z druhé strany, určitě se řešení
najde, nicméně vlastníci si musí uvědomit, že obec případně převezme především náklady a
starosti předchozího vlastníka a podle toho by se k předání měli stavět.
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Beata Sabolová: Doplnila, že bohužel v obci Zdiby nebyla nastavena pravidla ohledně
komunikací, že při jakékoliv výstavbě ve Zdibech musí být všechny sítě včetně komunikací
předány do vlastnictví obce. Upozornila, že to není typické – i zpracovatel plánu na zmíněný
problém upozorňuje – že je ve Zdibech více jak polovina komunikací, které nejsou ve
vlastnictví obce – což je špatně a obec tím trpí.
Paní Panchártková: Reagovala, že si myslí, že by řadový občan zmiňované problémy neměl
řešit, a že by je mělo řešit zastupitelstvo obce.
Eva Slavíková: Konstatovala, že k tomu ale obec potřebuje také vlastníky dané komunikace,
protože jde o jejich vlastnictví.
BOD č. 3
Název: Vyhláška o zhodnocení pozemku – 2. Etapa kanalizace

Název usnesení:
k návrhu na přijetí vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu kanalizace v rámci stavby: „Splašková kanalizace
v obci Zdiby (SO 105 Zlatý kopec 2, SO 106 Napojení Brnek, SO 110 ČS3 Brnky, SO
112 kanalizace J. Kámena, PS 101 ČS 3 Brnky)“
Kateřina Kolářová: „K následujícímu bodu bych ráda uvedla, že v tomto týdnu jsme obdrželi
kolaudační souhlas na kanalizační řady etapy č. 2, což znamená, že je možné zahájit práce na
kanalizačních přípojkách a zahájit připojování nemovitostí, které se na této trase nacházejí.“
Beata Sabolová: Přečetla navrhované usnesení a dále konstatovala, že navrhovaná vyhláška je
stejného znění jako předchozí vyhláška o zhodnocení pozemků, která navazuje na etapu č. 1
kanalizace. Paní Sabolová doplnila, že stejně tak, jako v předchozí verzi vyhlášky, se poplatek
odpouští všem, kteří se připojí do 31.5.2021. Důvodem pro přijetí vyhlášky je, že obec chce
motivovat všechny občany, kterým bylo umožněno se připojit, aby se připojili co nejdříve.
Povinnost připojit se na kanalizaci dle slov paní Sabolové vyplývá ze zákona o vodách, ze
zákona o vodovodech a kanalizacích – pokud je kanalizace v obci nově vybudována, stavební
úřad může všem, kteří jsou na trase kanalizace, přikázat, aby se připojili. Zákon tím chrání
podzemní a povrchové vody tak, aby čištění odpadních vod probíhalo co nejefektivnějším
způsobem – tzn. má i donucující prostředky pro to, aby se lidé na kanalizaci připojili. Dodala,
že obec rozhodně nechce jít žádnou donucovací formou, ale chce naopak občany motivovat.
Paní Sabolová konstatovala, že paní místostarostka Kateřina Kolářová již vysvětlila, jak obec
podporuje výstavbu jednotlivých přípojek, jak pomáhá při realizaci staveb a také objasnila,
jak je navrženo osvobození od poplatku. Ještě doplnila, že výše poplatku se odvíjí od
odborného posudku, který byl připraven panem RNDr. Chytilem a schválen Ministerstvem
vnitra. Ministerstvem vnitra bylo schváleno i celkové znění vyhlášky, které vychází ze zákona
a ze vzorových zněních podobných vyhlášek. Zhodnocení pozemku bylo odborným
posouzením stanoveno na 111,- Kč/m2. Výše poplatku v navržené vyhlášce je stanoveno na
100,- Kč/m2.
Rozprava:
Anatol Nepala: Konstatoval, že proti vyhlášce jako takové nemá žádné námitky a že je, díky
vzdělání vedení, právně zaručeně v pořádku. Dotázal se ale, proč se stanovuje termín
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31.5.2021 – tedy je termín o 3 měsíce kratší, než v etapě č. 1. Nevidí důvod, proč by se termín
neměl dát občanům stejný, jako při napojování v etapě č. 1.
Kateřina Kolářová: Odpověděla, že termín vychází z celkového harmonogramu povinností,
které má obec směrem k poskytovateli dotace. A k dotazu, proč je termín kratší – upozornila,
že situace první etapy a druhé etapy je poměrně rozdílná. Zatímco v první etapě nebyly
vybudovány veřejné části kanalizačních přípojek v rámci díla s generálním zhotovitelem, tak
v druhé etapě ve většině lokalit jsou již vybudovány v rámci plnění díla druhé etapy. V první
etapě byla lhůta delší, protože obec musela vysoutěžit nového zhotovitele a zrealizovat
připojení veřejných částí přípojek, zatímco v druhé etapě má obec zrealizovány veřejné části
přípojek již nyní – s výjimkou části lokality Zlatého Kopce.
Eva Slavíková: „Reálnou pravdou je, že naopak lidé z druhé etapy mají delší lhůtu než lidé
z první etapy, protože v první etapě teprve některé přípojky budujeme, tudíž tito lidé budou
mít lhůtu na připojení pouze dva měsíce. V etapě č. 2 bude mít většina lidí na připojení 8
měsíců.“
Kateřina Kolářová: „Realizace budování přípojek etapy č. 2 se již zahájila – po obdržení
kolaudačního souhlasu se okamžitě spustila realizace veřejných částí přípojek.“
Anatol Nepala: Souhlasil se sdělením paní starostky a místostarostky. Konstatoval ale, že
druhá etapa je o mnoho složitější díky přístupovým bodům, realizací samotných přípojek a
složitému území. Připravenost je tedy náročnější. Pan Nepala doplnil, že mluvil
s doporučenými projektanty, kteří jsou zahlceni prací a nejsou schopni přijít a zmapovat
území a udělat přípojku. Pan Nepala uvedl, že zkoušel volat stavebním firmám, které dělají
zemní práce, a odpovědi dostal vesměs stejné – aby se počkalo na jaro. Doplnil, že když jim
navrhoval, aby se alespoň přišli podívat a vytvořili předběžnou kalkulaci, tak dostal odpověď,
že nemají čas. Konstatoval, že obec má asi nějakou doporučenou firmu na realizaci přípojek,
ale oponoval s názorem, že poplatník – vlastník pozemku – by měl mít možnost výběru firmy.
Kateřina Kolářová: „Ráda bych na tyto velice zásadní otázky odpověděla postupně.
Z hlediska operativy projektantů, a i vůbec kontaktů, které rozesíláme na realizační firmu –
určitě to je tak, že každý si může vybrat kohokoliv – toto jsou pouze nabízené možnosti.
Rozhodně to není povinnost s nimi spolupracovat. Oslovili jsme je právě proto, abychom měli
někoho, na koho je možné se obracet. Pro většinu lidí je nalezení vhodné firmy komplikace –
není to jejich obor a kontakty se špatně shání. Na náhodný telefonní kontakt bude odpověď
přesně taková, jakou pan Nepala popsal. Právě proto jsme oslovili dva projektanty, kteří jsou
připraveni přípojky projektovat. Projektanti jsou zodpovědní, a proto zahájení projekčních
prací váží na dokumentaci skutečného provedení, které dostali od zhotovitele. Pro nějaké
lokality dostali dokumentaci relativně nedávno – právě proto, že to bylo nedávno dokončeno.
Z lokalit, které se realizovaly, jsme zatím velmi potěšeni se spoluprací – zpětná vazba je
velmi dobrá. Co se týče realizační firmy – platí totéž – je možné realizovat s kýmkoliv, nebo
svépomocí a pouze napojení realizovat s odbornou osobou.“
Eva Slavíková: Konstatovala, že paní Kolářová má výsledky z první etapy a potvrdila, že ji
potěšily – jsou zde lokality, kde je připojeno někde 98%, někde 90 %. Dle slov paní starostky
občané výborně spolupracují a myslí si, že když připojení zvládla první etapa, druhá to
zvládne určitě také. Pokud by nastal jakýkoliv problém, je k dispozici případně i bagrista
v obci – lidé nemusí spolupracovat s firmami, kde by byly vyšší náklady. Občané se mohou
svobodně rozhodnout – obec jim nemůže nikoho nutit a také to ani nedělá. Je také možnost
realizovat přípojku svépomocí. Pouze vlastní odborné napojení musí proběhnout
certifikovanou osobou. Paní starostka si je jistá, že se řešení vždycky najde. Připomněla, že
povinnost připojit se vychází ze zákona, obec pouze pomáhá lidem k naplnění jejich zákonné
povinnosti. Doplnila, že lidé mají volbu – buď se občané stihnou napojit v čase, který
vyžaduje dotace a dotaci tak pro obec společně udržíme. Nebo pokud by se tak nestalo, tak
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nastane velký problém, a přesto se budou muset podle zákona připojit všichni. Paní starostka
ale pevně věří, že až se občané budou v budoucnu ohlížet zpátky a budou již připojeni, že
budou rádi, že to mají za sebou, a že budou rádi, že jsou jejich nemovitosti odkanalizované.
Kateřina Kolářová: „Ráda bych ještě reagovala na argument, že terén etapy č. 2 je složitější.
S tím nemohu souhlasit – nemyslím si, že je složitější než v rámci etapy č. 1. I v rámci etapy
č. 1 se lokality potýkaly se složitým terénem, ať už ohledně šířek ulic (tudíž hustoty sítí), tak
třeba s geologickými podložími, anebo například s dostupností jednotlivých parcel. V tomto
směru si tedy nemyslím, že etapa č. 2 je složitější.“
Anatol Nepala: Upozornil na fakt, že etapa č. 2 obsahuje daleko větší poměr tlakových
kanalizací než etapa č. 1 a tlaková kanalizace je obecně 1,52x (v některých případech až 5x)
dražší než gravitační přípojka.
Kateřina Kolářová: Reagovala, že i v etapě č. 1 byly tlakové kanalizace.
Anatol Nepala: Upozornil, že ne tolik jako v etapě č. 2.
Beata Sabolová: Konstatovala, že jde i o dodržení termínu, kdy musí být diskutovaná
vyhláška přijata do konce roku, ve kterém byla daná stavba zkolaudována. Proto je termín
zvolený tak, jak je.
Anatol Nepala: Navrhl, aby se vyhláška upravila tak, aby občané byli s vyhláškou trochu
spokojeni, protože v současném znění působí vyhláška velmi direktivně, zejména svým
termínem, protože je nutí k něčemu, co je téměř nerealistické. Konstatoval, že se
problematiku druhé etapy snažil shrnout, a požádal zastupitele, aby se k tomu vyjádřili.
Vyjádřili se k tomu paní Homolová, paní Španielová a pan Krejcar, kterým poděkoval.
Námitky a původní návrhy si pan Nepala prostudoval, a mailovou korespondencí rozeslal
zastupitelům. Mnoho námitek přehodnotil, ale kromě termínu, protože stále trvá na termínu
30.11.2021. Nechce diskutovat o tom, že problém má obec, která při žádosti o dotaci poskytla
nějaké informace. Dodal, že tyto informace nyní způsobují problém s vyhodnocením dotace.
Dle slov pana Nepaly obec přelévá problémy s termínem na občany. Pan Nepala se s ohledem
na informace poskytnuté v žádosti o dotaci původním vedením obává, že došlo jimi ke
spáchání dotačního podvodu. Vysvětlil svůj názor slovy „pokud uvedu nepravdivé nebo
zkreslené informace v žádosti o dotaci, dopouštím se dotačního podvodu“.
Eva Slavíková: Odebrala panu Nepalovi slovo z důvodu jednak již třetího příspěvku k témuž
tématu (pro rozpor s jednacím řádem zastupitelstva obce), kdy jsou povoleny pouze dva
příspěvky, a upozornila zastupitele Nepalu na skutkovou podstatu možného trestného činu
křivého obvinění a vysvětlila, že stanovení termínu má souvislost s vyhodnocením a
uzavřením dotace jako celku. Musí se tak v určité době naplnit předem stanovené indikátory.
Zopakovala, že lhůta druhé etapy je rozhodně komfortnější než lhůta většiny lidí v první etapě
kanalizace. Ti se zvládli připojit k dnešnímu dni, kdy mají ještě 2 měsíce před sebou, cca 90
% je již připojeno. Dle názoru paní starostky je zvolený termín zvládnutelný. Je si vědoma, že
se někdy musí na projektanta čekat z důvodu nepřipravenosti stavby, kdy projektant lidem
řekne, že v daný okamžik jejich přípojku nemůže udělat, ale že se ozve v nejbližší době,
protože např. čekal, kdy od zhotovitele obdrží geodetické zaměření zhotoveného řadu. Znovu
zopakovala, že situace v etapě č. 2 by měla být jednodušší, protože většina veřejných přípojek
již zhotovena je.
Jan Česnek: „Chtěl bych říci, že my teď ´hasíme´ něco, co ´zapálil´ někdo jiný. V tuto chvíli
se s tím nedá nic dělat a lidé by měli vědět, že se snažíme to nějakým způsobem vyřešit. My
jsme tu chybu neudělali, ale pojďme najít nějakým způsobem řešení, aby se splnily všechny
podmínky, abychom naplnili dotaci a nedostali se do nějakých jiných problémů. Chtěl bych se
zeptat ohledně termínu připojení – nelze termín posunout alespoň o měsíc?“
Eva Slavíková: Konstatovala, že posunutí o měsíc by znamenalo již opravdu hraniční termín,
ale obec by si to dovolit mohla.
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Jan Česnek: Vysvětlil, že dle jeho názoru, když se v březnu začne, tak se nahromadí mnoho
práce a každý týden navíc by opravdu pomohl.
Kateřina Kolářová: „Myslím si, že to, že se snažíme naplnit termíny, které zde byly dány, je
správné. Reprezentujeme zde obec, která požádala o dotaci, uzavřela smlouvy a součástí
těchto smluv jsou nějaké povinnosti z nich vyplývající. To, že chceme, abychom nebyli
vystaveni riziku jakýchkoliv sankcí, je dle mého názoru také správné, protože v momentě,
kdy bychom byli vystaveni riziku sankcí, budou tyto finance v rozpočtu scházet, například na
jakýkoliv rozvoj. Například zrovna na komunikace nebo veřejné osvětlení. Dle mého názoru
jsme k celému projektu přistoupili poměrně aktivně, snažili jsme se se všemi nějakým
způsobem komunikovat, a i projekty posouvat tak, aby se termíny daly zvládnout. Právě proto
jsme z principu předběžné opatrnosti požádali o posunutí lhůty, aby bylo možné získat právě
alespoň pár měsíců na tuto realizaci.“
Jan Česnek: „Může obec nějakým způsobem pomoci občanům, kteří například nemají na
realizaci dostatek finančních prostředků? Nebo pokud mají nějaké technické problémy?“
Kateřina Kolářová: Odpověděla, že jde o dobrou otázku, ale na jiný bod. Zmiňované je
otázkou tvorby rozpočtu obce, otázka například na finanční výbor, a samozřejmě na
zastupitelstvo obce. Paní Kolářová dodala, že nastavení vyhlášky je správné, protože obec
žádá, aby si občané všechny finance věnovali do svých majetků, do svých nemovitostí.
Doplnila, že to není o tom, že obec chce peníze do obecní pokladny. Jedná se o investici do
majetku každého vlastníka nemovitosti. Konstatovala, že pokud se někdo nachází v nějaké
zoufalé situaci, tak je to o individuálním posouzení, ale ještě jednou zopakovala, že by se
tento problém neměl probírat v diskutovaném bodu.
Jakub Krejcar: Souhlasil s panem Česnekem ohledně návrhu na posunutí termínu. Dále
potvrdil, jak argumentoval pan Nepala, že možnost připojení u etapy č. 1 bylo přibližně 11
měsíců (od poloviny prosince 2019 do konce listopadu 2020), ale upozornil, že pokud by
diskutovaná vyhláška vyšla v červnu tohoto roku, kdy se konalo zastupitelstvo, byl by daný
termín na připojení srovnatelný jako v případě etapy č. 1. Dále vysvětlil, že určený termín
také napomůže potřebnému nátoku do čističky odpadních vod. Je tedy pravděpodobnější, že
pokud se lidé připojí během léta, tak tím spíš obec splní nátok do čističky. Otázkou
samozřejmě je, kdy se bude nátok vyhodnocovat. Zopakoval, že by byl rád, kdyby se termín
posunul, aby byl srovnatelnější s etapou č. 1.
Kateřina Kolářová: „Ráda bych na argument zareagovala a položila celou věc do jiné roviny.
Snažili jsme se vyjít vstříc mimo jiné tím, že jsme předjednali nějaké kontakty. Zhotovitel,
kterého jsme vybrali na veřejné části přípojek je připraven a ochoten připojení realizovat.
V momentě, kdy z lokality odejde, tak samozřejmě operativnost a ochota přijíždět na
jednotlivou přípojku se blíží nule. To je realita na stavebním trhu. Pak už nezbyde, než že si
každý bude muset hledat vlastního zhotovitele. Vybraný zhotovitel je nyní zde a je připraven.
Vždycky si ale občané mohou nalézt jiného. Ale, pakliže máte omezené možnosti nebo
kontakty jsou neověřené, máte možnost využít domluveného zhotovitele. Pokud bychom
termín prodlužovali do příštího podzimu, zmíněná možnost zde již nebude. Vybraný
zhotovitel bude na podzim tohoto roku ještě dodělávat veřejné části přípojek a je předjednáno,
že by zde zůstal ještě na jaře. V momentě, kdy se zjistí, že o jeho služby nikdo nemá zájem,
bude to situace úplně stejná jako s každým jiným zhotovitelem.“
Beata Sabolová: „My se na termín dokončení díváme z pohledu obce, protože obec investuje
do infrastruktury, zhodnocuje se lidem majetek. Další aspekt je pohled životního prostředí, a
pohled ochrany vod, kdy je zde povinnost ze zákona připojit se na kanalizaci, která je
vybudovaná. A pokud tam, kde je to technicky možné, se vlastník nemovitosti nepřipojí, tak
je zde pokuta až do výše 100.000 Kč. Úřad může nutit z titulu veřejné moci, aby se lidé
připojili, bez ohledu na to, jestli obec nabízí pomoc s výstavbou přípojky či ne. Já věřím, že
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nikdo zde pokuty ukládat nebude, všichni máme zájem o to, aby se lidé připojili a aby tento
úkon pomohl ke zlepšení životního prostředí v obci.“
Jakub Krejcar: Souhlasil, že je v zájmu všech, aby se občané k veřejné kanalizační síti
připojili, musí jim však být realizace připojení i umožněna. A pokud se někteří občané
rozhodnout si přípojku vybudovat sami, bude rozhodující i podloží, kde se bude kopat.
Eva Slavíková: Zopakovala, že pro řadu občanů je lhůta v druhé etapě komfortnější než
v první etapě. Je několik občanů z první etapy, kteří ještě nejsou připojeni, protože zatím
nemohou, a přitom jim za dva měsíce končí lhůta. Z tohoto důvodu si paní starostka myslí, že
je komfortnější termín v druhé etapě, protože tam již veřejné části přípojek ve většině případů
jsou.
Jaromír Chalupský: Konstatoval, že mohou existovat ojedinělé případy, kde budou problémy
se v daném termínu připojit. Dle jeho názoru lhůta pro připojení není moc dlouhá, ale
souhlasil, že většina občanů se pravděpodobně stačí připojit. Dotázal se ale, zda by nebylo
možné prodloužit na požádání lhůtu pro komplikované případy, například o tři měsíce.
Poplatek by byl tedy zaplacen a běžela by lhůta (například tří měsíců) a ten majitel by
připojení v této lhůtě musel dokončit. Pokud by nedokončil, poplatek by propadl, pokud by
dokončil, vrátil by se.
Kateřina Kolářová: „Chtělo by vědět, o kolik komplikovaných případů se jedná, protože takto
zevšeobecnit bych si to nechtěla dovolit. Dle mého názoru je etapa č. 1 stejně složitá jako
etapa č. 2. Podloží v obci je opravdu velmi proměnné – jak na Zlatém Kopci, tak
v Holosmetkách – a nevidím rozdíl v počtu složitých případů v etapě č. 1 a v etapě č. 2.
Opravdu všechny případy, které byly, jakkoliv komplikované, tak řešíme s lidmi individuálně.
Nelze je paušalizovat. Já jsem si poctivě prošla každý pozemek a zajímalo by mne, kolik pan
Nepala vnímá složitých nebo technicky nemožných případů.“
Jaromír Chalupský: Dotázal se, jaká rezerva by pro paní Kolářovou byla únosná, protože
kapacita technicky náročných připojení nesmí překročit rezervu, aby se splnila dotace.
Kateřina Kolářová: „Na tuto otázku nejsem připravena. Ale naším obecným cílem by mělo
být, že když tu kanalizaci máme, tak abychom lokalitu odkanalizovali. Děláme to pro to,
abychom měli lepší životní prostředí, abychom neměli studnu vedle žumpy atd. Toto je
primárním cílem realizace celé akce kanalizace. Podívejme se na to prosím z tohoto hlediska
– proč to vlastně všechno děláme. Poté pojďme řešit individuální případy, které se na trase
vyskytují. Každá větší investice přináší malé dílčí problémy, které se v danou chvíli mohou
zdát jako neřešitelné, ale ve finále z 99 procent mají nějaké řešení. A ty si dovolím navrhnout
řešit individuálně.“
Anatol Nepala: „Navrhuji termín 30.11.2021 z důvodů: Přípojky nejsou stejné jako v etapě č.
1; velmi často se jedná o kanalizaci tlakovou, se kterou jsou oproti gravitační spojeny vyšší
pořizovací náklady; stavba tlakové kanalizace požaduje umístění nové jímky, kalového
čerpadla, leckdy i čistící šachty; v druhé etapě je také mnoho rekreačních objektů, kdy stavba
tlakové kanalizační přípojky může vyžadovat navýšení příkonu (lidé nemají dostatečný příkon
na to, aby měli třífázový jistič, který potřebují ke kalovému čerpadlu, které je umístěno
v jímce). Z tohoto důvodu je realizace komplikovanější. Proto navrhuji termín 30.11.2021.
Dále navrhuji, aby od poplatku byli osvobozeni vlastníci pozemku, kteří prokáží vysokou
technickou náročnost své kanalizační přípojky a s tím spojené nadměrně vysoké náklady na
realizaci takové přípojky.“
Dle názoru pana Nepaly jsou v některých případech (zejména u rekreačních domků) náklady
spojené s připojením na kanalizaci vyšší než zhodnocení samotné nemovitosti. Navrhuje, aby
bylo umožněno se zmiňovaným občanům připojit, ale poplatek snížit na úroveň, která je
běžná.
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Anatol Nepala: „Jako další z návrhů jsem uvedl, že od poplatku by měli být osvobozeni
poplatníci, kteří prokáží, že vzdálenost připojované stavby a připojovaného místa je delší než
50 metrů, z čehož souvisí neúměrně vysoké celkové finanční náklady na realizaci tlakové
přípojky. Bylo mi řečeno, že uvedeným návrhem by se někdo mohl cítit diskriminován.
Navrhuji tedy obecný bod, který by se mohl do vyhlášky zakomponovat, a to následující:
´Poplatník může požádat zastupitelstvo obce o osvobození od poplatku, nebo o procentuální
úlevu z poplatku. V písemné žádosti uvede důvody, které doloží patřičnými dokumenty.
Zastupitelstvo obce může v odůvodněných případech žádosti vyhovět, a to pouze v případech,
že tím nedojde k obcházení zákona a diskriminaci ostatních poplatníků´. Pro vysvětlení –
vlastník pozemku, který prokáže zastupitelstvu obce, že jeho přípojka je nad rámec běžných
nákladů, doloží projektovou dokumentací, tak má zastupitelstvo obce možnost se k tomu
vyjádřit.“
Eva Slavíková: „Pokud zastupitel něco navrhuje, tak se musí zamyslet, zda je jeho návrh
reálný, zda odpovídá dotačním podmínkám a zda je v souladu se zákonem. Doporučuji
nastudovat si dotační podmínky. Co se týče vyhlášky – pokud by vyhláška obsahovala
určenou výměru, jako například 50 metrů, je diskriminační. Takto to bohužel nelze určovat.
Ohledně prokazování nadměrných nákladů nebo nemožnosti technického připojení – to je
také subjektivní pojem. My jsme zmiňované konzultovali s paní projektantkou a ona nám
potvrdila, že z jejího pohledu nejsou ani v první ani v druhé etapě přípojky, které by byly
technicky nerealizovatelné. Je pravda, že v první etapě se narazilo na skalnaté podloží a měli
to složité a v druhé etapě jsou asi u osmi nemovitostí přípojky delší. Nastavení vyhlášky musí
být právně v pořádku a platí zde, že by měli mít občané v první etapě i občané v druhé etapě
vyhlášku stejnou.“
Hana Španielová: Uvedla, že ve vyhlášce se jí nelíbí několik věcí, ale co se jí naopak líbí, že
je v ní obsažený motivační prvek. Konstatovala, že její nemovitost je ve druhé etapě a zrovna
u ní je složité, proměnlivé podloží. Dle slov paní Španielové z uvedeného měla veliké obavy,
že se nestihne připojit, ale díky firmě, kterou obec zajistila, se jí to podařilo, protože firma se
se všemi technickými složitostmi vypořádala. V ulici, kde bydlí paní Španielová firma
připojuje jednu nemovitost za druhou, a není s tím žádný problém. Dodala, že realita v terénu
je taková, že to běží ´jako na drátkách´.
Anatol Nepala: Dotázal se paní Španielové, jak vysoké náklady zaplatila za vybudování a
připojení, na což paní Španielová odmítla odpovědět. Dle názoru pana Nepaly náklady paní
Španielové nedosahovaly takové výše, jako budou dosahovat u některých majitelů
nemovitostí.
Kateřina Kolářová: „Chtěla jsem poděkovat paní Španielové, která velice hezky shrnula
obavy, které zde panovaly. Vlastní realizace díla je časově velice krátká záležitost. Vejde se
do jednoho, maximálně dvou týdnů. Pokud se zde bavíme o termínech, tak si uvědomme, že
na celém procesu je nejdelší jen ta příprava. Vlastní realizace je opravdu velice rychlá. Chtěla
bych i poděkovat občanům z první etapy, kteří k realizaci přistoupili velice pozitivně a
zodpovědně, zrealizovali si přípravu přípojky, a já jsem ráda, že to takto běží.“
Občanka paní Janáčková: Chápe, že stávající zastupitelstvo by celou věc s kanalizací udělalo
od začátku jinak, než jak ji převzalo od minulého vedení. Dotázala se, zda zastupitelstvo ví,
kolik lidí se bude chtít připojit na Brnkách a jestli se dá spočítat, jak dlouho celá realizace
bude trvat – jak dlouho bude trvat projekt, jak dlouho bude pan projektant pracovat, aj.
Kateřina Kolářová: Konstatovala, že projektanti většinou pracují ze své vlastní kanceláře,
takže se u nich v době jarního covidu nezaznamenal jakýkoliv propad ve smyslu, že by
nepracovali. Z hlediska přípravy neočekává, že by z důvodu covidu by měl nastat nějaký
propad.
15

Občanka paní Janáčková: Dotázala se, zda majitelé nemovitostí vědí, že se již mohou požádat
o projektanta.
Občan: Reagoval, že v žádném případě – že do dnešního dne žádné informace nedostal.
Pokud by nebyl v kontaktu s panem Nepalou, žádné informace by neměl.
Občanka: Souhlasila
Občan: Pokračoval, že si sami vyvolali jednání s paní Matějkovou a že čekají měsíc, než
budou mít projekt. Dle jeho slov první informaci o celé záležitosti slyšel až dnešního dne. Dle
jeho slov obec pro lokalitu Brnek neudělala zatím nic.
Kateřina Kolářová: „Nemohu s tím úplně souhlasit, protože několik mailů se posílalo. Je
pravda, že nastala poměrně dlouhá prodleva, protože vaší lokalitou se realizace etapy č. 2
kanalizace zahajovala. Pak se realizace etapy č. 2 přesunula do jiných lokalit a u vás se tzv.
´nic nedělo´, ale ani nebylo možno dále pokračovat, protože se musely ukončit další lokality.
Jak zde již jednou zaznělo – 21.9.2020 – tzn. před pár dny, jsme obdrželi kolaudační souhlas
na etapu č. 2. Dřív oslovovat vlastníky nemělo žádný smysl. A já, jak jsem řekla, že jakmile
bude zkolaudováno, opět majitele oslovím s tím, že je možné se připojovat. Nerozumím tomu,
proč jste o tom nevěděli, protože například s majiteli v ulicích Na sadě, Na Výsluní, což je
stejná lokalita, stejná etapa – lidé chodí, mají projekty a ptají se, kdy se mohou připojit.
Občan: Reagoval nesouhlasem a uvedl, že je v kontaktu s lidmi z ulice Na Výsluní a nikdo o
ničem neví.
Občanka: Dotázala se, kdo za nimi z ulice Na Výsluní přišel.
Eva Slavíková: Zopakovala, že kolaudace proběhla teprve před třemi dny a v první etapě se
postupovalo stejně – po kolaudaci šly majitelům nemovitostí hromadné maily, což se
samozřejmě chystá i v druhé etapě, a upozornila, že je vše teprve na začátku. Paní starostka
konstatovala, že si velice váží práce paní Kolářové a doplnila, že si asi nikdo neumí
představit, když nebylo naprojektováno cca 400 přípojek, co to pro obec znamenalo. Ujistila
občany, že budou osloveni a že je zatím ještě čas. A pokud běží první etapa, není důvod, proč
by neměla běžet druhá etapa.
Občan: Upozornil, že čekají přes měsíc na paní Matějkovou, až jim vypracuje projekty, a
kdyby čekali na kontakty od obce, obává se, že by se připojit nestihli.
Eva Slavíková: Zopakovala, že kolaudace proběhla teprve před třemi dny a že majitelé budou
zajisté osloveni.
Občanka: Potvrdila, že si všichni váží práce paní Kolářové, že o tom není pochyb. Upozornila
ale na fakt, že pokud není stavba zkolaudovaná, tak to neznamená, že obec nemůže majitelům
poskytnout informace typu jméno zhotovitele, jaké budou technické parametry, a jiné.
Kateřina Kolářová: „Omlouvám se, ale tyto informace opravdu dorazily – já se nyní nemohu
podívat do své mailové schránky – ale rozesílala jsem několik mailů, mimo jiné s kontakty. A
samozřejmě je v nejbližších dnech opět rozešlu – nyní, když máme zkolaudováno.“
Eva Slavíková: Požádala, zda se rozprava může ukončit s tím, že se občané nemusí obávat, že
skutečně budou kontaktování. Potvrdila ještě jednou, že je zkolaudováno a etapa č. 2 se tedy
rozjíždí. Ubezpečila občany, že všechny kontakty a informace dostanou, a požádala je, pokud
si nejsou jisti, že jejich kontakty obec má, aby na sebe nechali mailové adresy. Doplnila, že je
ráda, že jsou občané aktivní, a že věří, že se ve vzájemné spolupráci vše dobře zvládne.
Kateřina Kolářová: Dodala, že v týdnu mluvila s paní Matějkovou, která jí potvrdila, že ji
kontaktovalo několik lidí z ulice Slepá. Nabídla občanům, že pokud by jim chyběly nějaké
informace, ať se na ní po zasedání obrátí, že co bude mít u sebe k dispozici, ráda jim předá.
Pan tajemník: Nabídl přítomným občanům, aby, než odejdou, svůj mail nechali u něj.
Občanka paní Janáčková: Dotázala se na vyhlášku – údajně jí bylo v dubnu, nebo květnu
řečeno, že v první etapě jsou pozemky o velikosti průměrně 500 m2 – a ona upozorňovala na
fakt, že na Brnkách jsou pozemky daleko větší a že si nedokáže představit, pokud se majitelé
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nestačí připojit, že by měli zaplatit například 300 tisíc korun. Bylo jí řečeno, že u takto
velkých parcel bude postupováno individuálně.
Eva Slavíková: „My jsme říkali, že tam, kde by se majitel nemohl připojit, měl by například
nějaké sociální problémy, tak zastupitelstvo obce má možnost situaci vyhodnotit a pomoci
(například bezúročnou půjčkou), ale ne s poplatkem. Cílem není žádný poplatek, cílem je, aby
se lidé připojili. My budeme určitě pomáhat a poskytovat součinnost. Opakuji, že prioritou
není poplatek, ale připojení se. K tomu je ale nezbytná součinnost vlastníka nemovitosti.
Pokud by se to i tak nepodařilo a byla by v nějakém případě prokázána například hmotná
nouze – ve smyslu investice do svého vlastního majetku, vybudování vlastní přípojky, kterou
si dělal každý z nás – je možnost schválit na zastupitelstvu bezúročnou půjčku, ale
samozřejmě s doložením hmotné nouze.“
Paní občanka Janáčková: Dala za příklad někoho, kdo si koupí nemovitost a začne stavět, ale
nebude ji mít hotovou do 31.5.2021.
Eva Slavíková: Odpověděla, že se může připojit, i když zatím nemá postaveno – o několika
podobných případech již na obci vědí. Paní starostka doplnila, že nějaké řešení se vždy najde,
jen prosí občany o součinnost. Požádala také občany, aby byli ve spojení a pokud by někde
něco nefungovalo, aby se ozvali. Zopakovala, že obec jim poskytne pomoc a součinnost.
Občanka paní Janáčková: Vznesla dotaz, zda se již ví, jak vysoké bude stočné.
Pan tajemník: Odpověděl, že zatím se cena říci nedá – v těchto dnech dle jeho slov probíhá
soutěž na principu nejnižší nabídkové ceny. Zatím byly podány nabídky a začne probíhat
jejich vyhodnocení. Doplnil, že nejdříve se zkontroluje, zda uchazeči vůbec splňují danou
kvalifikaci a poté se bude dělat cenové vyhodnocení. Konstatoval, že se jedná o vcelku
náročnou a složitou zakázku a za velké peníze, kterou nelze dokončit a vyřídit během týdne.
Požádal občany, aby dali obci ještě nějaký čas a potvrdil, že se informace dozví na úřední
desce nebo vyvěšením vybraného uchazeče včetně cenové nabídky.
Občan z Brnek: Konstatoval, že si dostupné informace prohledával statisticky a dost často je
stočné odpadní vody dražší než vodné. Dotázal se ohledně své vlastní situace – na Brnkách
má zahradu s rekreační chatou, kde se ale nezdržuje – bydlí v Kobylisích. Dle jeho slov
vytvoří okolo jednoho kubíku odpadní vody za rok. Ale na druhou stranu mnoho vody
spotřebuje, jelikož na svém pozemku zahradničí. Z tohoto důvodu se táže, jak se bude řešit
podíl vody, který do kanalizace nejde.
Pan tajemník: Dle slov pana tajemníka dodavatelé vody (vodárny) umožňují umístit dva
vodoměry. Jeden hlavní – tzn. hlavní přítok do objektu – a podružný, který měří vodu, která je
vypouštěna na zahradu. Dodavatelé musí podružný vodoměr namontovat, bude certifikovaný
a od celkového množství stočného se poté odečte množství, které prošlo přes podružný
vodoměr. Dle pana tajemníka je potřeba, aby si občané, kteří mají zájem o podružný
vodoměr, uzavřeli dodatek ke smlouvě.
Občan z Brnek: Jeho další dotaz byl na tlakovou přípojku – dle dostupných materiálů, které si
prošel, zjistil, že zařízení u tlakových přípojek mají velice malou kapacitu a roury jsou velmi
úzké. Má obavy z toho, pokud by nešla půl dne elektrika, že by vznikl problém.
Kateřina Kolářová: „Každý, kdo se napojuje na jakýkoliv kanalizační systém, musí naplnit
tzv. technické podmínky. Ty mohou být pro každou obec nebo část obce malinko odlišné.
Systém, který zde máme v obci, byl navržen tak, abyste každý, kdo máte tlakovou kanalizaci,
tam měl určitou akumulaci odpovídající minimálně 24 hodinám. Vyhodnocuje to právě
projektant a posuzují odborníci. Diskutované nepřísluší nám, ani Vám – posuzovat typ
čerpadla. Proto jsou k realizaci zváni projektanti, a proto se kontroluje soulad navrženého
projektu s celkovým návrhem systému kanalizace v obci jako takové. Popsaný je obecný
postup, který se dodržuje napříč všemi velkými infrastrukturami. Systém, který máme v obci,
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je určitě navržen tak, aby v něm měl každý akumulaci, která pokryje právě mimo jiné třeba
zmíněný výpadek elektrické sítě.“
Občan z Brnek (
): Dotázal se na svou situaci, kdy vlastní dva pozemky –
na jednom má chatu, druhý je bez stavby. Uvedl, že nemá problém udělat na prázdném
pozemku šachtu a vodoměr, ale vznesl dotaz, zda má povinnost do šachty něco vypouštět,
v případě, že žádné odpady neprodukuje.
Eva Slavíková: Reagovala, ať se správcem kanalizace probere zmíněný individuální případ, a
je si jistá, že se řešení nalezne. Poděkovala, že je občan ochoten se připojit.
Občan z Brnek (
: Konstatoval, že se diskutované netýká jen jeho, ale
shodou okolností i souseda z druhé strany, pana Veselého. Údajně tam soused jezdí jen
v sobotu na dopoledne a také neprodukuje žádnou odpadní vodu. Je ochotný se připojit kvůli
dotačním podmínkám, ale vypouštět do kanalizace také nic nebude.
Občan z Brnek: Uvedl, že se v jeho případě jedná o to samé – má dva pozemky, kdy jeden je
využíván pouze jako zahrada.
Kateřina Kolářová: Dotázala se, o jaké se jedná pozemky a po zjištění, které to jsou,
upozornila, že na obou pozemcích jsou postaveny stavby, tudíž by se měly připojovat.
Občan z Brnek: Odpověděl, že na jednom z pozemků není připojená voda, takže žádná
odpadní voda na něm nebude produkována.
Eva Slavíková: Konstatovala, že tyto jednotlivé případy se budou řešit se správcem
kanalizace, v tuto chvíli se společností BMTO, a od nového roku možná s novým subjektem.
Nyní ale zatím nelze říci, s kým se bude jednat, protože od 1.1.2021 musí mít obec
vysoutěženého nového správce kanalizace.
Kateřina Kolářová: „Každý občan, který chce jednat se správcem kanalizace, musí jednat se
správcem, který je pro lokalitu daný v té chvíli. Správce kanalizace se musí řídit kanalizačním
řádem, který je schválen vodoprávním úřadem a byl součástí kolaudace. Bavíme se o
technické infrastruktuře obce. To jsou záležitosti, které se složitě navrhují a provozují a
netroufám si být odborníkem v tomto oboru, přestože si myslím, že o celé situaci vím hodně.
Věřte, že procesy jsou nastaveny tak, abychom byli v dobrých a odborných rukou.“
Občan z Brnek: Dotázal se na hypotetický příklad, kdy by se někdo nepřipojil, zaplatil by
poplatek za zhodnocení pozemku, tzn. že si předplatil, že bude mít do budoucna možnost se
kdykoliv připojit, nebo by obec mohla například za 10 let říci, že není kapacita. Upřesnil svůj
dotaz, zda existuje souvislost mezi poplatkem za zhodnocení pozemku a garancí, že se
v budoucnu bude majitel pozemku moci kdykoliv připojit.
Kateřina Kolářová: „Kapacita čistírny je navržena na území, které zde máme a na zastavitelné
plochy, které máme. Deset let dopředu je ale velmi dlouhá doba na nějaké plánování.“
Občanka z Brnek: Poprosila zastupitele, aby při kontaktování majitelů pozemků byli
důkladní, protože oproti Zlatému Kopci je na území Brnek mnoho lidí v důchodovém věku, a
jsou tam v mnoha případech rekreační objekty a přes zimu tam nikdo není.
Kateřina Kolářová: Potvrdila, že zrovna z Brnek je s ní v kontaktu mnoho lidí.
Anatol Nepala: Dotázal se, jak se budou řešit problematičtí poplatníci a kdo konkrétně je bude
vyhodnocovat.
Eva Slavíková: Odpověděla, že složitější technické parametry a delší nebo kratší přípojky
nevidí jako hodnotitelný prvek. Jediný parametr, který obec může nabídnout je případ, kdy by
někdo neměl finanční prostředky na vybudování přípojky – a v tomto případě se může
vyjednat bezúročná půjčka – aby obec pomohla majiteli pozemku přípojku zrealizovat.
Kateřina Kolářová: „Vždy, když nastane nějaká atypická situace, tak se s těmi lidmi
zkontaktujeme, nebo se ti lidé zkontaktují s námi. Většinou za účasti buď projektanta, nebo
správce kanalizace (nebo obou) se snažíme i v terénu situaci nějakým způsobem vyřešit nebo
zoptimalizovat – pokud je to možné. Pakliže to možné není, poté teprve nastávají další kroky.
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Tento postup má určitý vývoj a nelze kterýkoliv z těch kroků přeskočit. Považuji za klíčové,
aby tyto kroky šly ve sledu tak, jak mají v logickém sledu následovat.
Eva Slavíková: Ukončila rozpravu a v 19:50 vyhlásila krátkou přestávku do 20:00.
Eva Slavíková: Konstatovala, že bod byl důkladně probraný a projednalo se mnoho aspektů.
Paní starostka navrhuje, aby se ve Vyhlášce v článku 7 změnilo datum pro připojení
nemovitostí na 2. etapu kanalizace na 30.6.2021. Dále se díky změně data změní odstavec 8.3,
kde je dána dodatečná lhůta na oznamovací povinnost, která by měla být do patnácti dnů po
skončení termínu, tedy do 15.7.2021. Paní starostka také opravila data v důvodové zprávě –
opět prodloužení o jeden měsíc.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 90/9/2020
ze dne 24.9.2020
k návrhu na přijetí vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu kanalizace v rámci stavby: „Splašková kanalizace
v obci Zdiby (SO 105 Zlatý kopec 2, SO 106 Napojení Brnek, SO 110 ČS3 Brnky, SO
112 kanalizace J. Kámena, PS 101 ČS 3 Brnky)“.
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí
Odborné vyjádření: „Stanovení výše poplatku za možnost připojení na kanalizaci v obci
Zdiby v Kč/m2“, uvedené jako příloha č. 2 tohoto usnesení;
II. Souhlasí
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2020, kterou se vydává vyhláška o
místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
kanalizace v rámci stavby „Splašková kanalizace v obci Zdiby (SO 105 Zlatý kopec 2, SO
106 Napojení Brnek, SO 110 ČS3 Brnky, SO 112 kanalizace J. Kámena, PS 101 ČS 3
Brnky)“.
III. Vydává,
s účinností od 1.1.2021:
v souladu s ustanoveními § 10c a § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Obecně závaznou vyhlášku obce Zdiby č. 2/2020 „Vyhláška o místním poplatku za
zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace v rámci stavby
„Splašková kanalizace v obci Zdiby (SO 105 Zlatý kopec 2, SO 106 Napojení Brnek, SO 110
ČS3 Brnky, SO 112 kanalizace J. Kámena, PS 101 ČS 3 Brnky)“ ve znění dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
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Hlasování:
k návrhu na přijetí vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu kanalizace v rámci stavby: „Splašková kanalizace
v obci Zdiby (SO 105 Zlatý kopec 2, SO 106 Napojení Brnek, SO 110 ČS3 Brnky, SO
112 kanalizace J. Kámena, PS 101 ČS 3 Brnky)“.
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata
Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu
Zdržel se
Anatol Nepala
Nehlasoval

0
1

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 4
Název: Koupě pozemků parc. č. 80/128, 80/129, 80/28 a část pozemku parc. č. 80/125
v k.ú. Brnky do vlastnictví obce Zdiby

Název usnesení:
Koupě pozemků parc. č. 80/128, 80/129, 80/28 a část pozemku parc. č. 80/125 v k.ú.
Brnky do vlastnictví obce Zdiby
Eva Slavíková: Paní starostka předala zastupitelům e-mail v listinné podobě s nabídkou na
prodej od paní V
, která obci nabídla předání, resp. odprodej, pozemku do vlastnictví
obce, pro případ, že nabídku ještě někdo ze zastupitelů neviděl.
Eva Slavíková: „Paní V
obci nabídla pozemek č. 80/28 v k.ú. Brnky o výměře 301 m2
za 100,- Kč/m. Jedná se o pozemek, který se nachází v ulici Šípková. Pozemek je součástí
projektu Nová Průběžná. V dané lokalitě je řada věcí k řešení – například kanalizace v ulici
Jasanová – zde nebyla dořešena věcná břemena. Obec může postupovat za ceny obvyklé a
paní znalkyně určila, že by hodnota takového břemena byla jednorázově 10 tisíc korun.
Snažili jsme se, aby obec spíše přebírala pozemek bezúplatně, na druhou stranu, aby se tam
vyprofilovala hodnota nevyřešených věcných břemen, aby se nemusely uzavírat smlouvy a
vkládat věcná břemena – nějaké náklady by tedy vynaloženy byly. Současně nám do jednoho
z nabízených pozemků vstupuje 20 m2 v rámci připravované projektované komunikace na
Brnky, resp. Přemyšlenská. To je ta část pozemku, o kterou by obec měla mít zájem a bude to
jedině dobré, v rámci záborových elaborátů, že by se jednalo o jeden z pozemků, který zde
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budeme mít vyřešený, a tím pádem volný pro výstavbu. Ještě bych ráda vyřešila třetí odstavec
nabídkového e-mailu paní V
Paní V
měla požadavek, aby součástí
diskutovaného řešení bylo, že obec pomocí dopravního značení uzavře komunikaci Jasanová
a že jí udělá pro pěší. Já jsem paní V
vysvětlila, že umisťování dopravního značení
není v kompetenci obce, ale silničního správního úřadu v Brandýse nad Labem. Paní V
obdržela z Brandýsa informaci, že vyloučení „cesty“ z pasportu komunikací není možné
z důvodu veřejné přístupnosti těchto komunikací a jejich charakteru v dané lokalitě. Řešení
navrhované paní V
proto není možné. O tom jsme paní V
informovali.
Výsledná kupní cena tak byla s přihlédnutím k výše uvedenému stanovena na částku 13.600, Kč.“
Rozprava:
Nikdo ze zastupitelů neměl dotaz ani námitku.

USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Zdiby
číslo 91/9/2020
ze dne 24.9. 2020
koupě pozemků parc. č. 80/28, části parc. č. 80/125 a pozemků parc. č. 80/128 a parc. č.
80/129, v k.ú. Brnky
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I. Schvaluje
1) Koupi pozemků parc. číslo 80/28, plocha pozemku: 301 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
způsob využití: ostatní komunikace a parc. č. 80/125 resp. návrhem Geometrického plánu č.
1333-55/2020 z této parcely vyčleněný pozemek parc. č. 80/134 o výměře 66 m2 druh
pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace a parc.č. 80/128 plocha
pozemku: 476 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace a parc.
č. 80/129, plocha pozemku 31 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní
komunikace, vše v k.ú. Brnky do vlastnictví obce Zdiby za kupní cenu 13.600, - Kč (slovy:
třináct tisíc šest set korun českých);
2) znění Smlouvy kupní, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.
II. Rozhoduje
1) o uzavření kupní smlouvy mezi: Obec Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby IČO:
00241032, jakožto kupující a manželi Ing. H
V
, datum narození:
trvale na adrese
a Ing. J
V
datum narození:
trvale na adrese
,
jakožto prodávajícími, za
účelem nabytí vlastnických práv Obcí Zdiby k pozemkům parc. č. 80/128, části parc. č.
80/125 označené na základě návrhu Geometrického plánu č. 1333-55/2020 jako pozemek
parc. č. 80/134, pozemku parc. č. 80/128 a pozemku parc. č. 80/129, vše v k.ú. Brnky zapsáno
na LV č. 1668, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm
Praha – východ, za kupní cenu ve výši 13.600, - Kč;
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III. Ukládá
starostce obce uzavřít Smlouvu kupní dle bodu II. tohoto usnesení.

Hlasování:
koupě pozemků parc. č. 80/28, části parc. č. 80/125 a pozemků parc. č. 80/128 a parc. č.
80/129, v k.ú. Brnky
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata
Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu
Zdržel se
Anatol Nepala
Nehlasoval

0
1

0

Návrh byl přijat.
BOD č. 5
Název: Koupě pozemku parc. č. 31/2, k.ú. Přemyšlení

Název usnesení:
koupě pozemku parc. č. 31/2, k.ú. Přemyšlení
Eva Slavíková: Uvedla, že obec byla oslovena advokátní kanceláří, která upozornila na fakt,
že obec nevlastní pozemek č. 31/2 k.ú. Přemyšlení, který je součástí veřejného prostranství a
na jehož dílu má obec umístěný chodník. Paní starostka konstatovala, že zastupitelé obdrželi
technickou zprávu, která rozčleňuje pozemek na čtyři díly, a to A, B, C a D. Na části
pozemku je krajská komunikace (161 m2), na části je travní porost (50 m2), na části je chodník
(78 m2) a na části je zeleň (671 m2), kde je umístěna lampa veřejného osvětlení a dopravní
značení. Po diskuzi s vlastníkem se vydefinovaly výše uvedené čtyři části s tím, že obec
Zdiby by měla řešit tu část, kde se nachází chodník; současně se ale nebrání tomu převzít
travní plochu, ale není to něco, co by potřebovala; a poté pozemek pod krajskou komunikací,
což obec také ´nepotřebuje´. Paní starostka dodala, že z uvedených důvodů byla kupní cena
koncipována pouze k výměře, kde se nachází chodník, s tím, že hodnota byla stanovena ze
znaleckého posudku na 70,- Kč/m2. Za celý pozemek by tak obec zaplatila 5.460, - Kč.
Rozprava:
Nikdo ze zastupitelů neměl dotaz ani námitku.
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USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 92/9/2020
ze dne 24. 9. 2020
koupě pozemku parc. č. 31/2, k.ú. Přemyšlení
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto
I. Schvaluje
1) Koupi pozemku parc. číslo 31/2, k.ú. Přemyšlení; plocha pozemku: 910 m2; druh pozemku:
trvalý travní porost; do vlastnictví obce Zdiby za kupní cenu 5.460, - Kč (slovy: pět tisíc čtyři
sta šedesát korun českých);
2) znění Smlouvy kupní, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.
II. Rozhoduje
1) o uzavření kupní smlouvy mezi: Obec Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby IČO:
00241032, jakožto kupující paní A
H
, datum narození
, trvale na
adrese
,
, jakožto prodávající, za účelem nabytí
vlastnických práv Obcí Zdiby k pozemku parc. č. 31/2, k.ú. Přemyšlení, zapsanému na LV č.
2053, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha –
východ, za kupní cenu ve výši 5.460, - Kč;
III. Ukládá
starostce obce uzavřít Smlouvu kupní dle bodu II. tohoto usnesení.

Hlasování:
koupě pozemku parc. č. 31/2, k.ú. Přemyšlení
Pro návrh
10
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Anatol
Nepala, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
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BOD č. 6
Název: Záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 473/29 k.ú. Zdiby

Název usnesení:
k záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 473/29, k.ú. Zdiby
Eva Slavíková: Uvedla, že v bodě č. 6 je předkládán záměr prodeje obecního pozemku č.
473/29 k.ú. Zdiby. Pokračovala se slovy, že jak si asi většina zastupitelů vzpomíná, stejnou
situaci již zastupitelstvo řešilo, ale na vedlejším pozemku, který byl velký přibližně 51 m2.
Paní starostka potvrdila, že v tomto případě se jedná o úzký trojúhelník o celková výměře 7
m2. Nachází se uprostřed zahrady, obklopený pozemky parc. č. 473/28 a 473/25, k.ú. Zdiby,
které jsou ve vlastnictví 7 fyzických osob – podílových spoluvlastníků. Pozemek je dle
katastru nemovitostí označen jako zahrada a veřejnosti je dnes zcela nepřístupný a pro obec
tím pádem nevyužitelný. Jedná o „zbytkový pozemek“ z prodeje plošně významnější části
tohoto pozemku realizovaného na základě usnesení zastupitelstva obce Zdiby č. 72/6/2020.
Nepředpokládá se zájem jiných zájemců o koupi než vlastníků pozemků parc. č. 473/28 a
473/25, v k.ú. Zdiby. Vzhledem k výměře pozemku, jakož i vzhledem k zájmu obce na
dořešení stávajícího stavu, je navrhováno zastupitelstvu jako prodejní cenu určit cenu 1.767, Kč/m2 obdobně jako v případě prodeje první části pozemku par. č. 473/29, k.ú. Zdiby.
Rozprava:
Nikdo ze zastupitelů neměl dotaz ani námitku.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 93/9/2020
ze dne 24.9.2020
k záměru prodeje obecního pozemku
parc. č. 473/29, k.ú. Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I. Schvaluje:
předložený záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 473/29, k.ú. Zdiby; plocha k prodeji: 7
m2, druh pozemku: zahrada; prodejní cena minimálně 1767,- Kč/m2 dle důvodové zprávy,
která je přílohou tohoto usnesení;
II. Stanoví
další podmínky prodeje, a to:
1. že, vzniklé náklady související s prodejem hradí kupující (vklad do KN);
2. splatnost kupní ceny do 30 dnů od doručení usnesení zastupitelstva obce
konkrétnímu kupujícímu;
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III. Ukládá
starostce obce bezodkladně zveřejnit záměr prodeje části pozemku dle bodu I. na úřední desce
obce Zdiby.

Hlasování:
k záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 473/29, k.ú. Zdiby
Pro návrh
10
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Anatol
Nepala, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 7
Název: Koupě 3/8 a 3/8 pozemku parc. č. 14/3, v k.ú. Zdiby do vlastnictví obce Zdiby

Název usnesení:
koupě dvou spoluvlastnických podílů, každý o velikosti 3/8 na pozemku parc. č. 14/3,
k.ú. Zdiby
Eva Slavíková: Uvedla, že jak již avizovala v bodě Informace o činnosti orgánů obce, obec se
zabývá v současné době také kompletním auditem pohřebnictví. Dle slov paní starostky je a
bylo problémem, že na veřejném pohřebišti v obci Zdiby jsou pozemky, které byly ve
vlastnictví soukromých osob, přitom současně obec Zdiby vůči těmto pozemkům vystupovala
jako pronajímatel a historicky dlouhodobě samostatně bez těchto vlastníků uzavírala smlouvy
o nájmu. Ke koupi výše zmíněného pozemku se obec rozhodla, aby dala vše v pořádku a
nemusela přizývat vlastníky pozemku k uzavírání všech nájemních smluv na hrobová místa a
současně s nimi nemusela řešit otázku nákladů za správu pohřebiště. Paní starostka
konstatovala, že ohledně pozemku 14/3 byla při jednání s vlastníky (jedná se o dva podíly o
velikosti 3/8), vyjednána symbolická cena 500,- Kč.
Rozprava:
Jan Česnek: Dotázal se na sousední pozemek č. 14/4, jestli je tam obec také v jednání.
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Eva Slavíková: Potvrdila, že ano, že se koupě i tohoto druhého pozemku bude řešit dnes v
bodě č. 10.
Hana Španielová: Dotázala se, zda tímto bude pohřebiště vyřešené.
Eva Slavíková: Vyzvala zastupitele, aby se podívali do důvodové zprávy, kde jsou vidět i
okolní pozemky. Konstatovala, že pozemek 119/12 (pruh nejdále od kostela) obec vlastnila
historicky; poté jsou tam 2 díly – první se řeší v tomto bodě, druhý v bodě č. 10; a zbytek je
ve vlastnictví farnosti Odolena Voda – tam z hlediska zákona o pohřebnictví nemusí mít obec
nutně nájemní smlouvu, provozování jí náleží. Paní starostka potvrdila, že je však možné
smlouvu mít a že na návrhu smlouvy právě pracuje – aby obec přeci jen měla diskutované
pozemky ošetřeny smlouvou. Paní starostka doplnila, že v tuto chvíli má obec s církví
nájemní smlouvu na stavební pozemek 905 (pozemek pod kolumbáriem) a na stavbu
kolumbária. Z hlediska soukromých vlastníků bude záležitost po schválení obou usnesení
ohledně pohřebiště vyřízená a z pohledu Krajského úřadu, který zmíněné skutečnosti
kontroluje, bude vše v pořádku.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 94/9/2020
ze dne 24. 9. 2020
koupě dvou spoluvlastnických podílů, každý o velikosti 3/8 na pozemku parc. č. 14/3,
k.ú. Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto
I. Schvaluje
1) Koupi dvou spoluvlastnických podílů, každého o velikosti 3/8 k pozemku parc. číslo
14/3, k.ú. Zdiby; plocha pozemku celkem: 173 m2 (spoluvlastnický podíl o velikosti 3/8
odpovídá 64,88 m2 pozemku); druh pozemku: ostatní plocha, pohřebiště; do vlastnictví
obce Zdiby za kupní cenu 500, - Kč (slovy: pět set korun českých), a to za každý
spoluvlastnický podíl o velikosti 3/8;
2) znění Smluv kupních, které jsou přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.
II. Rozhoduje
1) o uzavření kupní smlouvy mezi: Obec Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby
IČO: 00241032, jakožto kupující a panem V
H
datum narození:
, trvale na adrese
,
, jakožto
prodávajícím, za účelem nabytí vlastnických práv Obcí Zdiby ke spoluvlastnickému
podílu o velikosti 3/8 k pozemku parc. č: 14/3, k.ú. Zdiby, zapsanému na LV č. 755
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha –
východ, za kupní cenu ve výši 500,- Kč;
2) o uzavření kupní smlouvy mezi: Obec Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby
IČO: 00241032, jakožto kupující a paní K
M
datum narození:
, trvale na adrese:
jakožto
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prodávající, za účelem nabytí vlastnických práv Obcí Zdiby ke spoluvlastnickému
podílu o velikosti 3/8 k pozemku parc. č: 14/3, k.ú. Zdiby, zapsanému na LV č. 755
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha –
východ, za kupní cenu ve výši 500,- Kč;
III. Ukládá
starostce obce uzavřít Smlouvy kupní dle bodu II. tohoto usnesení.

Hlasování:
koupě dvou spoluvlastnických podílů, každý o velikosti 3/8 na pozemku parc. č. 14/3,
k.ú. Zdiby
Pro návrh
10
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Anatol
Nepala, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 8
Název: Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o místních poplatcích, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 6/2019

Název usnesení:
k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o místních poplatcích, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 6/2019

Eva Slavíková: Předala slovo panu tajemníkovi Františku Kotalíkovi, který tento bod
připravil.
Pan tajemník: Konstatoval, že po novelizaci vydáním nových OZV a současně zrušení
jednotlivých částí OZV se výše uvedená vyhláška vztahovala již pouze k poplatkům za
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst obce. Pan tajemník potvrdil, že
na základě posouzení takto vzniklé („zbytkové“) vyhlášky a po konzultaci s odpovědnými
pracovníky Ministerstva vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení dozoru
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Praha byla shodně konstatována vysoká míra rizika shledání této vyhlášky za rozpornou se
zákonem. Pan tajemník dodal, že tuto vyhlášku nelze za současného stavu aplikovat a
vhodnější by bylo ji zrušit. Potvrdil také, že v dohledném čase by se případně připravila
vyhláška nová.
Eva Slavíková: Doplnila, že na jednom z předešlých zastupitelstev, kde se řešily vyhlášky,
bylo již avizováno, že se tato vyhláška bude pravděpodobně muset přehodnotit.
Rozprava:
Nikdo ze zastupitelů neměl dotaz ani námitku.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 95/9/2020
ze dne 24.9.2020
k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o místních poplatcích, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 6/2019
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Vydává,
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, s účinností od patnáctého dne po dni vyhlášení:
Obecně závaznou vyhlášku obce Zdiby č. 3/2020, kterou se zrušuje obecně závazná
vyhláška č. 4/2013 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2019, ve
znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
II. Zrušuje
Ke dni nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky dle článku I. tohoto usnesení obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2013 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č.
6/2019.
Hlasování:
k návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2013 o místních poplatcích, ve znění
obecně závazné vyhlášky č. 6/2019
Pro návrh
10
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Anatol
Nepala, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
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BOD č. 9
Název: K volbě přísedících Okresního soudu Praha – východ na volební období 2020 až
2024

Název usnesení:
k volbě přísedících Okresního soudu Praha – východ na volební období 2020–2024
Eva Slavíková: Uvedla, že Okresní soud Praha – východ má v tuto chvíli z naší obce jako
přísedící paní B
K
která působila u tohoto soudu již v minulém volebním
období. Okresní soud vyzval obec Zdiby, aby předložila návrhy dalších kandidátů s tím, že
paní K
vyjádřila zájem, že by ráda jako přísedící pokračovala ve své činnosti (proto je
také navrhována). Novými navrhovanými kandidáty jsou
F
K
a
M
K
. Paní starostka doplnila, že oba uchazeči absolvovali pohovor u
Okresního soudu. Výsledkem bylo potvrzení zájmu o navržené kandidáty. Dle slov paní
starostky je dalším navazujícím procesním krokem volba těchto kandidátů Zastupitelstvem
obce Zdiby a následně složení slibu do rukou předsedkyně Okresního soudu. Poté se ujmou
volení kandidáti svých funkcí.
Rozprava:
Nikdo ze zastupitelů neměl dotaz ani námitku.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 96/9/2020
ze dne 24. 9. 2020
k volbě přísedících Okresního soudu Praha – východ na volební období 2020–2024
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Volí
paní B
K
, nar.
, trvale bytem
jako přísedící Okresního soudu Praha – východ, a to na volební období 2020–2024.
II. Volí
pana
F

K
, nar.
trvale bytem
,
jako přísedícího Okresního soudu Praha – východ, a to na volební období 2020–

2024.
III. Volí
paní
M

K
nar.
trvale bytem
jako přísedící Okresního soudu Praha – východ, a to na volební období

2020–2024.
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Hlasování:
k volbě přísedících Okresního soudu Praha – východ na volební období 2020–2024
Pro návrh
10
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Anatol
Nepala, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 10
Název: Koupě pozemku parc. č. 14/4, v k.ú. Zdiby do vlastnictví obce Zdiby

Název usnesení:
koupě pozemku parc. č. 14/4, k.ú. Zdiby
Eva Slavíková: Konstatovala, že se jedná o bod, na který se již dotazoval pan zastupitel
Česnek, a tedy koupě pozemku na parc. č. 14/4, k.ú. Zdiby. Doplnila, že v tomto případě se
nejedná o podíly pozemku, ale o pozemek celý. Pro koupi byla s prodávajícím dohodnuta a
odsouhlasena kupní cena ve výši 4.860,- Kč, což odpovídá asi 30,- Kč/m2.
Rozprava:
Nikdo ze zastupitelů neměl dotaz ani námitku.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 97/9/2020
ze dne 24. 9. 2020
koupě pozemku parc. č. 14/4, k.ú. Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto
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I. Schvaluje
1) Koupi pozemku parc. číslo 14/4, k.ú. Zdiby; plocha pozemku: 162 m2; druh pozemku:
ostatní plocha, pohřebiště; do vlastnictví obce Zdiby za kupní cenu 4.860, - Kč (slovy: čtyři
tisíce osm set šedesát korun českých);
2) znění Smlouvy kupní, která je přílohou důvodové zprávy tohoto usnesení.
II. Rozhoduje
1) o uzavření kupní smlouvy mezi: Obec Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby IČO:
00241032, jakožto kupující a panem J
N
, datum narození
trvale na
, jakožto prodávajícím, za účelem nabytí
adrese
vlastnických práv Obcí Zdiby k pozemku parc. č. 14/4, k.ú. Zdiby, zapsanému na LV č. 2055,
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha –
východ, za kupní cenu ve výši 4.860, - Kč;
III. Ukládá
starostce obce uzavřít Smlouvu kupní dle bodu II. tohoto usnesení.

Hlasování:
koupě pozemku parc. č. 14/4, k.ú. Zdiby
Pro návrh
10
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Anatol
Nepala, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
BOD č. 11
Název: Bezúplatný převod pozemků parc. č. 387/14 a 430/91 v k.ú. Zdiby a 65/71 v k.ú.
Přemyšlení a 48/47 a 121 v k.ú. Brnky.

Název usnesení:
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k bezúplatnému nabytí pozemků parc. č. 387/14 a 430/91 v k.ú. Zdiby, pozemku parc. č.
65/71 v k.ú. Přemyšlení a pozemků parc. č. 48/47 a 121 v k.ú. Brnky v obci Zdiby,
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Zdiby
Eva Slavíková: Konstatovala, že tento projednávaný bod se týká bezúplatného nabytí
pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Zdiby a jedná se o obdobný úkon,
který již zastupitelstvo v minulosti schvalovalo, a to vůči Státnímu pozemkovému úřadu.
Uvedla, že obec považuje za vhodné, aby některé pozemky, které může obec získat, a navíc
bezúplatně do svého vlastnictví (a většinou se týkají komunikací), aby je ve svém vlastnictví
měla. Paní starostka upozornila, že zastupitelé v důvodové zprávě mohou vidět grafické
znázornění pozemků, kterých se bezúplatné nabytí týká. První pozemek se nachází pod
komunikací Chaberská, druhý v ulici Ke Hřišti „pod točnou“ u fotbalového hřiště, třetí v ulici
V Sadu, kdy pozemky pod touto místní komunikací IV. třídy jsou ve zbytku převážně ve
vlastnictví obce a poslední pozemek se nachází v ulici V Údolí, kdy pozemky pod touto
místní komunikací IV. třídy jsou také ve zbytku převážně ve vlastnictví obce.
Rozprava:
Jan Česnek: Dotázal se, zda je více pozemků, o které může obec žádat.
Eva Slavíková: Odpověděla, že pozemků, se kterými hospodaří ÚZSVM je skutečně více. Na
úřadě je všechny v katastru zkontrolovali a rozdělili do tří kategorií. První jsou komunikace –
v těchto případech, kdy se na pozemcích nacházejí místní komunikace, je bezúplatné nabytí
bez problémů. V druhé skupině jsou pozemky, které obec vyhodnotila jako pro obec výhodné
– v tomto případě je proces nabytí o něco složitější (musí se obeslat více úřadů, například
povodí Vltavy, nebo Státní pozemkový úřad apod.). A do třetí skupiny patří pozemky, u
kterých obec musí prokázat veřejný zájem – proces získání takového pozemku je v tomto
případě nejsložitější a bude případně řešen až v této „samostatně vyčleněné“ skupině
pozemků.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 98/9/2020
ze dne 24. 9. 2020
k bezúplatnému nabytí pozemků parc. č. 387/14 a 430/91 v k.ú. Zdiby, pozemku parc. č.
65/71 v k.ú. Přemyšlení
a pozemků parc. č. 48/47 a 121 v k.ú. Brnky v obci Zdiby,
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto,
I. Schvaluje
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 387/14, o výměře 965 m2 a pozemku parc. č. 430/91, o
výměře 105 m2, oba v k.ú. Zdiby, dále bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 65/71, o výměře
250 m2, v k.ú. Přemyšlení a dále bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 48/47 o výměře 43 m2 a
pozemku parc. č. 121, o výměře 1230 m2 , oba v k.ú. Brnky, vše zapsané na listu vlastnictví č.
60000, v katastru nemovitostí vedeném pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha
– východ, a to z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad
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pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2 do vlastnictví obce Zdiby (společně také jako „Pozemky“).
II. Ukládá
starostce obce učinit veškeré související právní úkony směřující k bezúplatnému nabytí
Pozemků dle odst. I tohoto usnesení do vlastnictví obce Zdiby, včetně podpisů příslušných
smluv.

Hlasování:
k bezúplatnému nabytí pozemků parc. č. 387/14 a 430/91 v k.ú. Zdiby, pozemku parc. č.
65/71 v k.ú. Přemyšlení a pozemků parc. č. 48/47 a 121 v k.ú. Brnky v obci Zdiby,
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Zdiby
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata
Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu
Zdržel se
Anatol Nepala
Nehlasoval

0
1

0

Návrh byl přijat.
BOD č. 12
Název: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.10.2018 - „Rozšíření kanalizace Zdiby –
2. část“ – 2. etapa.

Název usnesení:
k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.10.2018
Eva Slavíková: Předala slovo paní Kateřině Kolářové, jako předkladatelce návrhu.
Kateřina Kolářová: „Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výstavbu druhé etapy kanalizace je
předkládán v souvislosti s finálním vyúčtováním této investiční akce. Navržený dodatek
sumarizuje finální provedené délky jednotlivých kanalizačních stok vůči smluvnímu rozpočtu.
K této smlouvě jsme uzavírali dodatek č. 1, kterým se měnila vstupní cena ze 41.902.266, Kč na 41.461.235, - Kč a tento předkládaný dodatek č. 2 s celkovou bilancí plus 428.493, Kč nám celkovou cenu díla vrací téměř na původní smluvní úroveň. Obsahuje méněpráce,
které se týkají zejména závěrečného vyčíslení délek jednotlivých kanalizačních stok,
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jednotlivých dimenzí a typů potrubí. Jsou zohledněny reálné délky dle geodetického zaměření
skutečného stavu. Rozdíly byly způsobeny zejména odlišnou délkou poloh katastrálních
hranic pozemků či předpokladů. Další méněprací je zrušení požadavku na oplocení kolem
čerpací stanice Brnky v důsledku prostorového posunu stanice. Naopak s víceprací souvisí
rozšíření zpevněné plochy kolem čerpací stanice Brnky, která umožní lepší servisní přístup,
navýšení provedených délek potrubí jiných dimenzí, a také nezbytné přeložení vodovodního
řadu v zahrádkářské lokalitě Zlatý Kopec včetně přepojení domovních vodovodních přípojek
a provizorního suchovodu a provedení a vyhodnocení kamerových zkoušek pro gravitační
stoky v délce necelých 3 km.
Rozprava:
Jan Urban: Upozornil na chybnou formulaci v dodatku – použití výkladového pravidla
„Dodatek“.
Eva Slavíková: Poděkovala a upravila znění.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 99/9/2020
ze dne 24. 9. 2020
k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.10.2018
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí,
informace k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o výstavbě kanalizace Etapy 2,
který je přílohou č. 1 tohoto usnesení, a který navrhuje upravit cenu díla dle smlouvy o dílo
uzavřené dne 30.10.2018 mezi zhotovitelem: Sdružení Zdiby, a jejími společníky (1) POHL
cz, a.s., odštěpný závod Roztoky (správce) se sídlem: Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63,
IČO: 25606468 a (2) EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRALŮV DVŮR, s.r.o., (společník) se
sídlem: Králův Dvůr, Zahořany, Luční 11l, PSČ: 267 01, IČO: 24835030, a Obcí Zdiby.
II. Souhlasí,
s uzavřením dodatku č. 2 (ke Smlouvě o výstavbě kanalizace Etapy 2, uzavřené dne
30.10.2018) se zhotovitelem: Sdružení Zdiby, a jejími společníky (1) POHL cz, a.s., odštěpný
závod Roztoky (správce) se sídlem: Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63, IČO: 25606468 a (2)
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRALŮV DVŮR, s.r.o., (společník) se sídlem: Králův Dvůr,
Zahořany,
Luční
111,
PSČ:
267
01,
IČO:
24835030
a objednatelem: Obec Zdiby se sídlem Průběžná 11, 250 66, Zdiby, IČO 00241032, dle
přílohy č. 1 tohoto usnesení vztahujícího se k úpravě ceny.
III. Rozhoduje
o uzavření dodatku č. 2 (ke Smlouvě o výstavbě kanalizace Etapy 2, uzavřené dne
30.10.2018) se zhotovitelem Sdružení Zdiby, a jejími společníky (1) POHL cz, a.s., odštěpný
závod Roztoky (správce) se sídlem: Nádražní 25, Roztoky, PSČ: 252 63, IČO: 25606468 a (2)
EKOLOGICKÁ STAVEBNÍ KRALŮV DVŮR, s.r.o., (společník) se sídlem: Králův Dvůr,
Zahořany, Luční 11l, PSČ: 267 01, IČO: 24835030 a objednatelem: Obec Zdiby se sídlem
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Průběžná 11, 250 66, Zdiby, IČO 00241032, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení vztahujícího se
k úpravě ceny díla dle textu smlouvy, tedy úpravě celkové ceny díla na částku 41 889 729,29
Kč bez DPH.
IV. Ukládá
starostce obce Zdiby podepsat dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo dle bodu II. tohoto usnesení.

Hlasování:
k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.10.2018
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Beata
Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu
Zdržel se
Anatol Nepala
Nehlasoval

0
1

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 13
Název: Zápůjčka obce Zdiby společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o.
Název usnesení:
poskytnutí bezúročné zápůjčky společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o.
Eva Slavíková: Paní starostka předala slovo předkladatelce návrhu paní Beatě Sabolové.
Beata Sabolová: Uvedla, že Obec Zdiby – reality s.r.o. nevykonává žádnou činnost a nemá
tudíž žádný příjem. Přesto je povinna vést účetnictví, vykazovat správci daně příslušné
výkazy, zpracovávat účetní závěrku, výroční zprávu, a jiné, s čímž souvisí drobné náklady.
Paní místostarostka konstatovala, že pojištění, které společnost měla povinnost platit, bylo
ukončeno v srpnu 2020. Paní místostarostka navrhuje půjčku společnosti ve výši 50.000, - Kč
a doplnila, že zatím nemá smysl společnost likvidovat z důvodu možnosti jejího využití při
budoucímu odpočtu DPH apod. Doplnila, že zápůjčka by trvala 5 let.
Rozprava:
Jan Česnek: Dotázal se, jaké jsou roční náklady společnosti.
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Beata Sabolová: Odpověděla, že za pojištění se již nic platit nebude, ale že společnost musí
platit náklady za účetnictví.
Eva Slavíková: Doplnila, že za rok 2018 byla větší míra pracnosti, neboť se prováděla celková
rekonstrukce účetnictví v daném roce. Za minulý rok se například za účetnictví zaplatilo cca
6.000, - Kč. V současné době by náklady měly být pouze za daňové přiznání neaktivní
společnosti, což by měla být částka opět nižší. Doplnila, že je na vyhodnocení zastupitelů, jak
se domluví, co se společností do budoucna udělat – může se samozřejmě poslat do likvidace,
ale může se také prozatím ponechat jako spící s minimálními ročními náklady a dále se její
případné využití uvidí – technické služby apod.
Občanka: Doporučuje ponechání společnosti, která je plátce DPH z důvodu administrativní a
časové náročnosti získání registrace k DPH.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 100/9/2020
ze dne 24.9.2020
poskytnutí bezúročné zápůjčky společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o.
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto
I. Souhlasí
s poskytnutím bezúročné zápůjčky Obec Zdiby – reality s.r.o., IČO: 27175553, na pokrytí
nákladů vedení účetnictví, pojištění a další drobné náklady;
II. Rozhoduje o
uzavření smlouvy o zápůjčce mezi: Obec Zdiby, se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby IČO:
00241032, jakožto zapůjčitelem, a společností Obec Zdiby - reality s.r.o., se sídlem Průběžná
11, 250 66 Zdiby, IČO: 27175553, jako vypůjčitelem, o poskytnutí bezúročné zápůjčky ve
výši 50.000,- Kč za účelem úhrady nákladů na vedení účetnictví společnosti a pojištění
vzniklých od roku 2019 do současnosti a dalších případných drobných nákladů, které budou
vznikat v budoucnu, s tím, že nebude-li zápůjčka vrácena do 5 let od uzavření smlouvy, obec
určí, zda bude prodloužena doba splatnosti nebo zda bude stanoven jiný postup (např. formou
příplatku do základního kapitálu či příplatku mimo základní kapitál, formou likvidace
společnosti nebo jinak);
III. Ukládá
starostce obce
1) uzavřít Smlouvu o zápůjčce dle bodu II. tohoto usnesení.

Hlasování:
poskytnutí bezúročné zápůjčky společnosti Obec Zdiby – reality s.r.o.
Pro návrh

10
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Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Anatol
Nepala, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 14
Název: Zpráva o uplatňování územního plánu obce Zdiby

Název usnesení:
Zpráva o uplatňování územního plánu obce Zdiby
Eva Slavíková: Konstatovala, že návrh zprávy byl zastupitelstvem obce Zdiby již projednán, a
vzat na vědomí. Zpráva byla na Odboru stavebního úřadu v Brandýse projednána,
připomínkována a prošla schvalovacím procesem. Její finální znění je předkládáno
zastupitelstvu. Paní starostka potvrdila, že usnesení je koncipováno jako „bere na vědomí“,
aby se s ním zastupitelé seznámili. Upozornila, že v důvodové zprávě je proveden přehledný
výčet nejdůležitějších bodů, včetně definování chyb a nejasností aktuálně platného územního
plánu.
Rozprava:
Nikdo ze zastupitelů neměl dotaz ani námitku.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 101/9/2020
ze dne 24. 9. 2020
Zpráva o uplatňování územního plánu obce Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí
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Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Zdiby, zpracovanou Městským úřadem Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav, odborem stavebního úřadu, územního plánování a památkové
péče v červnu 2020.

Hlasování:
Zpráva o uplatňování územního plánu obce Zdiby
Pro návrh
10
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Anatol
Nepala, Beata Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 15
Název: Rozpočtové opatření č. 2/2020

Název usnesení:
k přijetí rozpočtového opatření č. 2/2020
Eva Slavíková: Uvedla, že je předkládáno 2. rozpočtového opatření rozpočtu obce Zdiby na r.
2020. Konstatovala, že celkově díky změnám, které byly v rozpočtovém opatření
podchyceny, dochází ke snížení schodku rozpočtu o necelé 2 miliony korun (konkrétně o
1.955.000, - Kč). Paní starostka upozornila, že změny (opravy) jsou popsány v důvodové
zprávě a zjednodušeně některé uvedla:
- v souvislosti s COVID 19 byly obci Zdiby sníženy daňové příjmy o 10.782.346, - Kč, což se
následně promítá ve škrtech ve výdajích;
- navýšila se třída 4 o přijaté transfery – kompenzační příspěvek – a to o 4.756.250, - Kč
(1.250, - Kč na obyvatele);
- přesouvá se částka 275.000, - Kč ze třídy 2 do třídy 3.
Paní starostka uvedla, že díky kompenzačnímu příplatku, který nepokryl snížení daňových
příjmů, vznikl rozdíl. Doplnila, že se na obci snažili nezvyšovat schodek, a tak snížili
příjmovou část například u techniky pro údržbu (2.500.000, - Kč), finance na případný výkup
pozemku (200.000, - Kč), investice do veřejného osvětlení (povolovací procesy se
prodloužily), snížení částky na techniku pro obecní policii, ale i na vybudování sběrného
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místa. Vzhledem k tomu, že se vyřešil spor se zhotovitelem nástavby nad budovou MŠ, kde
bylo alokováno přes 5 milionu korun, nakonec bylo vyrovnání přes 3 miliony korun (jedná se
o rozdíl cca 1.800.000, - Kč). Udělaly se také škrty v budování chodníků (povolovací procesy
se prodloužily), a dále škrty v územním plánování. Paní starostka potvrdila, že výsledkem je
snížení schodku o necelé 2 miliony korun.
Rozprava:
Nikdo ze zastupitelů neměl dotaz ani námitku.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 102/9/2020
ze dne 24. 9. 2020
k přijetí rozpočtového opatření č. 2/2020
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí
informaci o důvodech návrhu na přijetí rozpočtového opatření č. 2/2020 uvedených
v důvodové zprávě;
II. Schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Hlasování:
k přijetí rozpočtového opatření č. 2/2020
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Kateřina Kolářová, Jakub Krejcar, Anatol
Nepala, Eva Slavíková, Hana Španielová, Jan Urban
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval
Beata Sabolová

1

Návrh byl přijat.

Ve 21:08 odešel pan Anatol Nepala.
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BOD č. 16
Název: Schválení obsahu změny č. 2 územního plánu a pořízení změny č. 2 Územního
plánu Zdib tzv. zkráceným způsobem – tramvaj

Název usnesení:
ke schválení obsahu změny č. 2 Územního plánu a pořízení změny č. 2 Územního plánu
Zdib tzv. zkráceným postupem – tramvaj
Eva Slavíková: Předala slovo předkladatelce návrhu paní Beatě Sabolové.
Beata Sabolová: Na úvod konstatovala, že veškeré náklady na pořízení změny neponese obec
Zdiby, ale oprávněný investor – Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Na
základě schválení obsahu změny tímto usnesením bude následně vybrán projektant –
zpracovatel změny územního plánu, a také zpracovatel vyhodnocení SEA, s nimiž obec
uzavře příslušné smlouvy. Rovněž tyto náklady ponese oprávněný investor. Paní
místostarostka potvrdila, že obsah pořízení změny č. 2 již zastupitelstvo schvalovalo.
Doplnila, že obsahem schválení je vymezení území, na které se změna vztahuje. Usnesení
doplňuje obsah změny č. 2, a také, že je schváleno zkráceným postupem.
Rozprava:
Zastupitelé diskutovali točnu tramvaje, chodníky podél Pražské, novou Průběžnou, parkoviště
a problematiku křižovatek a kruhových objezdů.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 103/9/2020
ze dne 24.9.2020
ke schválení obsahu změny č. 2 Územního plánu a pořízení změny č. 2 Územního plánu
Zdib tzv. zkráceným postupem – tramvaj
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí
návrh obsahu změny č. 2 Územního plánu Zdib dle přílohy tohoto materiálu;
II. Schvaluje
ad a) obsah změny č. 2 Územního plánu Zdib,
ad b) pořízení změny č. 2 Územního plánu Zdib tzv. zkráceným postupem pořízení dle ust. §§
55a-55c stavebního zákona.
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Hlasování:
ke schválení obsahu změny č. 2 Územního plánu a pořízení změny č. 2 Územního plánu
Zdib tzv. zkráceným postupem – tramvaj
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

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
BOD č. 17
Název: Závěr
Paní starostka poděkovala zastupitelům a občanům za účast na zastupitelstvu obce, za jejich
připomínky a návrhy a ve 21:24 ukončila zasedání obecního zastupitelstva.
Ověřovatelé:

…………………………….
Mgr. Beata Sabolová, LL.M.
ověřovatel zápisu

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

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

…………………………….

…………………………….

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

Ing. Kateřina Kolářová
2. místostarostka
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