Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Zdiby,
konaného dne 23.9.2021 od 17:30 hod.,
v budově knihovny, Průběžná 114, Zdiby
Zahájení: v 17:50 hod.
Přítomni: p. Jan Česnek, Ing. Bc. Jitka Homolová Ph.D., Mgr. Jaromír Chalupský Ph.D., p.
Zdeněk Jurkeník, Mgr. Beata Sabolová LL.M., JUDr. Eva Slavíková, Ing. Vladislav Sloup,
RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
Nepřítomni s omluvou: Ing. Kateřina Kolářová, PhDr. Milan Baier, p. Anatol Nepala, Ing.
Mgr. Jan Urban, p. Luděk Wachtl
Pozdní příchod: Ing. Jiří Žáček (příchod v 17:59), Ing. Jakub Krejcar (příchod v 18:36)
Dále jsou osoby uváděné bez titulů.

BOD č. 1
a)

Název: Zahájení

Paní starostka Eva Slavíková zahájila zasedání o 20 minut později z důvodu nízkého počtu
přítomných zastupitelů. V 17:50 se na jednání zastupitelstva obce dostavili další dva
zastupitelé, tudíž se zastupitelstvo stalo usnášeníschopné. Paní starostka poté přivítala
veřejnost a konstatovala, že zastupitelstvo obce Zdiby bylo řádně svoláno a vyhlášeno
předepsaným způsobem dle zákona, a to na úřední desce dne 15.9.2021 a dále na webu obce v
aktualitách, na obecních nástěnkách a na Facebooku.
Paní starostka upozornila, že ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový a obrazový
záznam, a jako zapisovatelku určila paní Simonu Drake.
Konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, tudíž je
zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Paní starostka oznámila, že ze zdravotních důvodů se
omluvila paní místostarostka Kateřina Kolářová, pan Anatol Nepala rovněž z důvodu nemoci
a pan Milan Baier, pan Jan Urban a pan Luděk Wachtl z pracovních důvodů. Pozdní příchod
z důvodu dopravní kolony avizoval pan Jakub Krejcar.

b)

Název: Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z minulého zastupitelstva obce

Paní starostka potvrdila, že zápis z minulého zastupitelstva byl bez námitek a byl řádně
ověřen paní Kateřinou Kolářovou a panem Luďkem Wachtlem.
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Hlasování:
Bod 1) b – Schválení ověření zápisu z minulého zastupitelstva
Pro návrh
8
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Vladislav Sloup
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat
Navrženi jako ověřovatelé tohoto zápisu byli pan Jaromír Chalupský a pan Jan Česnek.
Hlasování:
Bod 1) b – Schválení ověřovatelů
Pro návrh
8
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Vladislav Sloup
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo obce Zdiby schvaluje ověřovatelem zápisu pana Jaromíra Chalupského a pana
Jana Česneka.

c)

Název: Schválení programu jednání zastupitelstva obce Zdiby ze dne 23. 9. 2021

Návrh programu:
1)

a) Zahájení.
b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z posledního zastupitelstva obce.
c) Schválení programu.

2) Informace o činnosti orgánů obce.
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3) Rozpočtové opatření č. 1/2021.
4) Smlouva č. 1190400319 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky – „Rozšíření kanalizace Zdiby – 3. etapa“.
5) Změna č. 3 územního plánu obce Zdiby – výstavba 2. stupně základní školy.
6) Darování části pozemku parc. č. 115/2, nově GP označeném jako parc. č. 115/67, k.ú.
Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby.
7) Darování pozemku parc. č. 135/3, k.ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby.
8) Darování pozemku parc. č. 93/23, k.ú. Přemyšlení a pozemku parc. č. 93/4, k.ú. Přemyšlení
(veřejná účelová komunikace Slunečná) do vlastnictví obce Zdiby.
9) Novelizace vyhlášky č. 2/2020 ve znění vyhlášky č. 1/2021–2. etapa kanalizace.
10) Splátkový kalendář – poplatek za zhodnocení pozemku parc. č. 413/67 a st. parc. č. 272,
k.ú. Zdiby.
11) Závěr.

Paní starostka oznámila, že jak již avizovala emailem, ráda by do programu přidala bod, který
řeší účast obce na tvorbě krajinné studie ve vymezeném území vysokorychlostní trati Praha –
Drážďany. Nikdo další ze zastupitelů nenavrhl další změnu, či doplnění programu.

Návrh programu zasedání po doplnění:
1)

a) Zahájení.
b) Schválení ověřovatelů, ověření zápisu z posledního zastupitelstva obce.
c) Schválení programu.

2) Informace o činnosti orgánů obce.
3) Rozpočtové opatření č. 1/2021.
4) Smlouva č. 1190400319 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky – „Rozšíření kanalizace Zdiby – 3. etapa“.
5) Změna č. 3 územního plánu obce Zdiby – výstavba 2. stupně základní školy.
6) Darování části pozemku parc. č. 115/2, nově GP označeném jako parc. č. 115/67, k.ú.
Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby.
7) Darování pozemku parc. č. 135/3, k.ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby.
8) Darování pozemku parc. č. 93/23, k.ú. Přemyšlení a pozemku parc. č. 93/4, k.ú. Přemyšlení
(veřejná účelová komunikace Slunečná) do vlastnictví obce Zdiby.
9) Novelizace vyhlášky č. 2/2020 ve znění vyhlášky č. 1/2021–2. etapa kanalizace.
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10) Splátkový kalendář – poplatek za zhodnocení pozemku parc. č. 413/67 a st. parc. č. 272,
k.ú. Zdiby.
11) Krajinná studie trať Podřipsko – vysokorychlostní trať Praha - Drážďany
12) Závěr.

Hlasování:
Bod 1) c – Schválení programu jednání zastupitelstva obce Zdiby ze dne 23.9.2021
Pro návrh
8
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Vladislav Sloup
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 2
Název: Informace o činnosti orgánů obce
Eva Slavíková: Informovala, že v rámci obecní činnosti se věnují především projektům –
například: Příprava rekonstrukce komunikace a chodníku K Holosmetkům – etapa 2, kde
právě probíhá zajišťování souhlasů majitelů dotčených pozemků – přičemž většinu souhlasů
již mají; chodník Na Lada – Na Ladech, kde probíhá rozdělení projektu na 2 etapy z důvodu
nesouhlasu ČEZu s jednou částí; rekonstrukce komunikace a výstavba chodníku – J.
Kámena, kde se s KSÚS dořešuje pouze poslední část projektu, a to odvodnění komunikace,
proto také proběhnou v těchto dnech i kamerové zkoušky dešťové kanalizace v této lokalitě.
Dále se na obci věnují projektu rekonstrukce komunikace U Rybníka, kde probíhá řešení
převodu projektem dotčených pozemků (tato otázka se bude řešit ve dvou bodech dnešního
jednání zastupitelstva). U stavby pěšího propojení Pražská x Průběžná bylo již vydáno
pravomocné stavební povolení a bude se podávat žádost o dotaci. U stavby rekonstrukce
komunikace a chodníku na Brnky (Na Brnky x Přemyšlenská) v současné době na této akci
probíhá intenzivně inženýrská činnost. Obec již obdržela většinu stanovisek DOSS. Některé
jsou ještě v procesu. V součinnosti s vydanými stanovisky jsou zpracovávány podklady pro
podpisy jednotlivých majitelů pozemků, na kterých se stavba umisťuje. V rámci stavby je
nutné vyřešit i vynucené přeložky – Cetin a ČEZ Distribuce, kde je rovněž nutné zpracování
projektů. V řešení je i vynětí některých pozemků ze ZPF.
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Paní starostka ohledně kanalizace sdělila, že v 1. etapě bylo již prakticky dokončeno nejen
připojení, ale i agenda poplatků za zhodnocení pozemku (poslední záležitost se bude
projednávat na dnešním zastupitelstvu). Co se týká kanalizace 2. etapy, je dnes na
zastupitelstvo podáván bod s návrhem na prodloužením lhůty na připojení do 31.12.2021, a to
z důvodů, které se budou projednávat u navrženého bodu 9 dnešního jednání zastupitelstva
obce. U 3. etapy výstavby kanalizace se může konstatovat, že dne 9. srpna 2021 byla
zahájena realizace, a to pracemi v ulici Na Ladech. Následovala ulice Horní a Zapadlá. V
sobotu 18. 9. 2021 se stavba přesunula do ulice Slepá. Práce probíhají dle plánovaných
termínů. S vlastníky dotčených nemovitostí obec průběžně komunikuje a informuje je o
postupu stavby. Na základě jejich zpětné vazby je zřejmé, že řada vlastníků nemovitostí již
zahájila formální část přípravy své přípojky a obec stejně jako v předchozích dvou etapách
poskytuje potřebnou součinnost všem, kteří o to požádají.
U veřejného osvětlení Sedlecká cesta obec dle slov paní starostky získala územní rozhodnutí
(ještě není pravomocné, ale vše je připraveno). Aby obec při realizaci uvedené stavby ušetřila
náklady, budou výkopové práce zkoordinovány s ČEZem, který má také realizovat stavbu ve
stejném místě. Stejně tak u veřejného osvětlení Polní – Jedlová, kde bylo již vydáno
rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci. Dále probíhá stavební řízení na
vodovod Zlatý kopec, který je velmi bolestivým projektem s neskutečným množstvím
komplikací, které se na obci snaží překonat. Naopak plně připraveným projektem je 1. etapa
rekonstrukce komunikace a výstavby chodníku a veřejného osvětlení v ul.
K Holosmetkům, kde je obec nyní těsně před lhůtou na otevírání obálek. Původní snahou
bylo docílit zahájení této výstavby ještě v průběhu letošního podzimu. Vzhledem k tomu, že
před realizací projektu je nezbytné ještě provést přeložku kabelu CETIN a podzemního
kabelového vedení vysokého napětí, která by měla proběhnout v průběhu ledna – března
2022, je počítáno se zahájením výstavby 1. části komunikace na jaře r. 2022.
Paní starostka doplnila, že v rámci výše uvedených projektů se také řešila administrace
dotací Středočeského kraje na pokrytí nákladů s přípravou projektových dokumentací:
– 200.000,- Kč na projektovou dokumentaci komunikace Přemyšlenská; 200.000,- Kč na
projektovou dokumentaci komunikace K Holosmetkům I. Etapa; 200.000,- Kč na
projektovou dokumentaci komunikace K Holosmetkům II. Etapa; 200.000,- Kč na
projektovou dokumentaci komunikace pěšího propojení ulic Pražská x Průběžná; 240.000,Kč na studii proveditelnosti stavby základní školy ve Zdibech.
Dalším již realizovaným zlepšením v obci je dle paní starostky ulice Spojovací. V ulici
Spojovací se po dlouhých jednáních a následném převzetí této komunikace do vlastnictví
obce Zdiby (pozn.: v rozsahu nacházejícím se na pozemku parc. č. 240/11 k.ú. Zdiby)
konečně po desítkách let provedla náprava stavu v této ulici. Původní neudržovaný asfalt
plný velmi hlubokých výmolů byl nahrazen opravou podkladních vrstev, úpravou poklopů a
uzávěrů sítí a položením souvislého asfaltového povrchu.
V 17:59 se na jednání zastupitelstva obce dostavil pan Jiří Žáček.
Současně obec dle paní starostky intenzivně pomáhala místním obyvatelům, kteří ke svým
nemovitostem neměli přivedeny jakékoliv inženýrské sítě – plyn, vodu, kanalizaci, se
zajištěním rychlé realizace provedení těchto chybějících přípojek tak, aby nový asfaltový kryt
již nadále nebyl jakýmikoliv stavbami porušován. V tomto ohledu paní starostka považuje za
důležité zdůraznit stávající snahu obce, resp. možné pravidlo, které se propíše i do
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budoucího rozvoje a finálních úprav komunikací v obci, a to sice, že obec považuje za
nezbytné vždy nejprve pokud možno vybudovat veškeré sítě, zrevidovat staré, a teprve poté
řešit finální povrch. Upřednostňovat by se měly také komunikace, kde bude zajištěna
součinnost místních obyvatel (např. prostor na výhybny v úzkých lokalitách) a samozřejmě
vlastnické otázky k dotčeným pozemkům.
Se zástupci KSÚS, IDSK, ROPID, ČVUT a Středočeským krajem obec dlouhodobě jedná o
tématu vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy („bus pruhu“) na Pražské, zejména
s důrazem na přechody pro chodce v této lokalitě. Z posledního jednání uskutečněného
v těchto dnech bylo potvrzeno prodloužení bus pruhu ve směru na Prahu oproti stávajícímu
stavu nově již od celnice. Dále bylo potvrzeno doplnění dvou přechodů u celnice a u
VÚGTK a o úprava stávajícího přechodu pro chodce na náměstí J. Husa. Naopak se i
z podnětu ROPID upustilo od zavedení bus pruhu ve směru ven z Prahy i od bus pruhu
v úseku mezi Motorestem Stará pošta x ulicí Průběžná. Termín realizace přislíbený
Středočeským krajem je jaro 2022.
Paní starostka konstatovala, že bylo instalováno nové solární osvětlení v ul. Na Ladech a
bude instalováno solární osvětlení autobusové zastávky V Remízkách ve směru na Prahu.
Obec uvedeným reaguje na nesouhlas jednoho vlastníka s umístěním veřejného osvětlení
podél ulice Průběžná ve směru na Klecany. Dále bude instalován světelný a dobíjecí spot na
letišti na Zlatém kopci. Ten by měl umět dobíjet elektrokola a elektrokoloběžky, umožnit
dohuštění kol, dobití mobilních telefonů, poskytnout wifi signál a řešit zabezpečení kamerou.
V rámci dotace na kompostéry pro vlastníky nemovitostí v obci již bylo od léta vypraveno
přes 300 smluv a obec vydala většinu takto zasmluvněných kompostérů. V tuto chvíli lze
konstatovat, že celá dotace byla uplatněna a že obec má volných zhruba posledních cca 30
kompostérů.
Obec se věnuje také veřejným zakázkám. Uchazečům již uběhla lhůta pro podání nabídek na
poskytovatele služeb odpadového hospodářství. Bohužel obec obdržela pouze jednu
nabídku, která navíc nesplnila zadávací podmínky, a to v časovém hledisku, tudíž v tuto chvíli
nezbývá nic jiného, než tuto nadlimitní veřejnou zakázku vyhlásit znovu. Nově bude muset
být také vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele rekonstrukce komunitního centra
z důvodu hraniční hodnoty předpokládané ceny veřejné zakázky a také veřejná zakázka na
snížení energetické náročnosti osvětlení v obci.
Dalším tématem, které se řeší, je budoucí využití plochy Z19, na které v minulosti hrozil
záměr obřích logistických hal Goodman. V tuto chvíli je obec zatím při jednáních
s investorem v prvopočátku, přičemž snahou je především takové funkční využití plochy,
které bude mít, pokud možno, co nejvyšší přidanou hodnotu a bude především přínosem,
nikoliv zátěží pro obec Zdiby. Za důležité na obci považují, aby se jednalo o stavby
přiměřeného hmotového rozsahu vůči svému okolí, aby byla zajištěna přímá dopravní
obslužnost z okružní křižovatky u Motorestu Stará pošta. Za předpokladu, že by se při
jednáních dobralo hmatatelnějšího výstupu, počítá se samozřejmě s veřejnou diskuzí. Pro tuto
chvíli platí, že předmětné území je dotčené stavební uzávěrou, kterou obec zřídila, a že
plocha bude nově regulována novým územním plánem obce, který je v přípravě.
Již v tuto chvíli je také stanovený termín na veřejné projednání změny č. 2 územního
plánu, týkajícího se tramvaje, které se uskuteční dne 6.10.2021 od 17:00 hodin v budově
jídelny VÚGTK (Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického) na
adrese Ústecká 98, Zdiby. Paní starostka na uvedené veřejné projednání všechny zve.
Paní starostka připomněla, že na minulém zastupitelstvu informovala o tom, že v oblasti
6

Vltavských tůní byly provedeny odborné arboristické úkony, na které poskytla dotaci
Nadace VIA a Česká spořitelna. V návaznosti na tuto informaci by paní starostka všechny
ráda pozvala na komunitní brigádu, která se uskuteční dne 9.10.2021 od 10 hodin a na
které se bude čistit tato lokalita od zbytkových větví z arboristických úkonů. V plánu je také
umístění laviček z přírodních materiálů a využití lokality například ke klidovým procházkám.
Část prostoru je plánováno ponechat volné přírodě, aby v ní mohli žít živočichové, kteří se
v lokalitě nacházejí.
Obec dle paní starostky stále pokračuje v očkování. Tři územní samosprávy – Zdiby,
Klecany a Řež mají jednoho společného brigádníka na zajištění související agendy. Na
základě prosby p. zastupitelky Dr. Španielové, jejíž specializací je virologie, bude obec
znovu vyzývat neočkované obyvatele nad 60 let, aby se očkovat nechali.
Obec aktivně vystupuje ve všech řízeních ohledně staveb v katastru obce – všechny
stavební záměry posuzuje s obcí spolupracující architekt a následně se k nim vyjadřuje
stavební komise. Obec rovněž aktivně vystupuje v řízeních ve spolupráci se stavebním
úřadem v Klecanech proti černým stavbám a záměrům staveb v rozporu s platným územním
plánem.
Paní starostka oznámila, že ve spolupráci s MČ Dolní Chabry a Ďáblice obec zadala
zpracování studie proveditelnosti cyklotrasy z Ďáblic do Zdib. V tuto chvíli byla již
zvolena konkrétní trasa, která bude ještě v dalších fázích jednání v detailech upřesňována.
Obce Klecany a Husinec-Řež byly rovněž vyzvány, aby se k projektu připojily.
Obec za součinnosti sociální komise a MAS Nad Prahou zorganizovala Den seniorů. Účast
nebyla vysoká, nicméně senioři, kteří přišli, ji chválili. Na akci byly představeny sociální
služby, které jsou dostupné v obci, na jejichž úhradě se podílí obec nebo jsou jinak nabízeny
zdarma nebo za příznivou cenu – zejména: Denní stacionář pro seniory Klecany, Antonia
services – včetně služby Senior taxi, Obědy pro veřejnost z jídelny ZŠ Zdiby, Trénink paměti
NÚDZ, zdarma Právní a psychoterapeutická poradna poskytovaná MAS Nad Prahou apod.
Paní starostka informovala, že obec také poskytuje pomoc a asistenci seniorům v nouzi –
jedná se například o případy, kdy je senior využíván svými příbuznými – namísto pomoci
jsou zneužívány platby důchodu, které dostávají a které jsou už tak nízké. Mimo jiné je obec
i soudem stanoveným opatrovníkem některých takovýchto osob. Paní starostka sdělila, že
obec je bohužel někdy svědkem velmi tragických situací a jako příklad uvedla, že zrovna
v tento den za dohledu OP Zdiby obec zajišťovala převoz seniorky v žalostném zdravotním
stavu, kterou tak chránila před potenciálními útoky (údajného) syna a hrozilo jí
bezdomovectví. Naštěstí vše dopadlo dobře. V této souvislosti je třeba uvést, že obec bohužel
nemá sociálního pracovníka, který by sociální případy řešil. MAS nad Prahou bude žádat o
dotaci na sociálního pracovníka, který by byl obcemi sdílen. Úřad je samozřejmě připraven
v těchto situacích pomáhat a je možné se obrátit na kohokoliv z úřadu.
Rozprava:
Jan Česnek: Dotázal se na akci Levého a Pravého břehu – zda bylo cílem vozit člunem
obecní policie kohokoliv.
Eva Slavíková: Potvrdila, že cílem bylo opravdu povozit kohokoliv, kdo o svezení požádá,
zejména pak děti. Doplnila, že se jednalo i o představení techniky jak hasičské, tak obecní
policie.
Jan Česnek: Reagoval s dotazem, pro upřesnění, že se tedy nejednalo o propagaci vládní
strany.
Eva Slavíková: Odpověděla, že ví, že tam jezdil i ministr vnitra pan Hamáček a jeho
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spolupracovníci, ale že se opravdu nejednalo o politickou kampaň – nikde ani nebyly žádné
transparenty.
Jan Česnek: Poděkoval.
Hana Španielová: Vznesla dotaz, jak to termínově vypadá s chodníkem Na Lada a co
znamená, že projekt byl rozdělen.
Eva Slavíková: Sdělila, že se čeká na dvě věci. Jednu část chodníku nebude možné udělat, a
ohledně druhé části se čeká na zpracovatele územního plánu na vedení nové Průběžné. Paní
starostka předpokládá, že za 2 až 3 měsíce zpracovatel územního plánu řekne, kudy chce
navrhnout trasování nové Průběžné. Doplnila, že bude docházet i k určitému křížení, aby se
nemusel projekt měnit, došlo k jeho dočasnému ´zmrazení´, a to i v části, která nevyhovuje.
Poté se bude ´ladit´ finální dokončení v návaznosti na dvě uvedené skutečnosti.
Hana Španielová: Dotázala se na upřesnění, zda je tedy chodník ve stádiu projektu, ale
v současné době zastaveném.
Eva Slavíková: Potvrdila, že ano, že je pozastaven a čeká se na zmíněné dvě skutečnosti,
resp. zejména na novou Průběžnou.

BOD č. 3
Název: Rozpočtové opatření č. 1/2021
Název usnesení:
K přijetí rozpočtového opatření č. 1/2021
Eva Slavíková: Uvedla, že v rámci předkládaného rozpočtového opatření je snižován schodek
rozpočtu – z původního schváleného rozpočtu na rok 2021 mínus 10 miliónů korun na plus 3
milióny korun (rozpočet se tedy snižuje o 13 miliónů korun) – obec se tak dostává do
přebytkového rozpočtu. Jako důvody paní starostka uvedla, že v rámci současného
hospodaření se výrazně zvýšily příjmy, aniž by se zvýšily výdaje. Upozornila, že v důvodové
zprávě je uvedeno, o jaké příjmy se přesně jedná. Zvýšily se daňové příjmy (o 10,9 milionů
korun) – a to ze dvou důvodů: Prvním důvodem je úhrada poplatků za zhodnocení stavebního
pozemku v souvislosti s nepřipojením se na kanalizaci; druhým důvodem je, že se odhad
příjmů při plánování rozpočtu držel spíše na hranici opatrnosti – z důvodu situace Covid-19,
aj. Paní starostka dále vysvětlila, že nedaňové příjmy byly navýšeny o 1 milion korun důvodem bylo dodání podkladů od společnosti BMTO GROUP a.s. ke konečné fakturaci r.
2020 a 2021 s tím, že smluvní vztah je s touto společností nyní vyrovnán.
Doplnila, že u přijatých transferů došlo k navýšení přes 2 milióny korun – jedná se o třídu,
která znázorňuje předpokládané, resp. již známé dotace. Paní starostka objasnila, že v době
schvalování rozpočtu se již vědělo o dotaci na komunitní centrum, na kanalizaci 3. etapy a na
výstavbu zeleně. Obec ale dále obdržela dotaci na pořízení kompostérů pro obyvatele ve
Zdibech, dotaci na víceúčelové hřiště Přemyšlení a kompenzační bonus Covid, což se
promítlo do Třídy 4 – přijaté transfery.
Ohledně výdajové části dle slov paní starostky dochází ve Třídě 6 – kapitálové výdaje – ke
změně o 1,2 miliónu korun na další připravené investice – např. zahájení plánovaných
investic na rekonstrukci kulturního domu (jak již bylo řečeno, v tuto chvíli se soutěží
zhotovitel). Třída 8 - financování – zahrnuje splátky úvěru na MŠ – žlutá a zelená budova.
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V této třídě dochází ke změně z důvodu, že se začíná splácet pozemek na ZŠ, kdy byla
předpokládána určitá částka, ale splátky jsou nakonec o něco vyšší.
Celkově je schodek rozpočtu snižován, což paní starostka považuje za pozitivní. Doplnila, že
se na obci také snaží alokovat a co nejvíce šetřit prostředky na účtu, protože se počítá s tím, že
příští rok bude výrazně investiční, zejména např. z důvodu rekonstrukce komunikace Na
Holosmetky a výstavby chodníku a veřejného osvětlení v této lokalitě.
Rozprava:
Nikdo z přítomných zastupitelů a občanů nevznesl dotaz, ani námitku.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 143/14/2021
ze dne 23.9.2021
k přijetí rozpočtového opatření č. 1/2021
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí
informaci o důvodech návrhu na přijetí rozpočtového opatření č. 1/2021 uvedených v
důvodové zprávě;
II. Schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;

Hlasování:
K přijetí rozpočtového opatření č. 1/2021
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Vladislav Sloup, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
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BOD č. 4
Název: Smlouva č. 1190400319 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky – „Rozšíření kanalizace Zdiby – 3. etapa“
Název usnesení:
Smlouva č. 1190400319 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky
Eva Slavíková: Konstatovala, že tento bod souvisí s dotací ve výši 1,531.912,50 Kč, kterou
obec obdržela na výstavbu 3. etapy kanalizace. Potvrdila, že stavba je již ´rozjetá´, a aby obec
mohla dotaci čerpat, je potřeba schválit předkládanou smlouvu. Paní starostka vysvětlila, že
Státní fond životního prostředí v tomto případě požaduje schválení znění smlouvy
zastupitelstvem obce.
Rozprava:
Hana Španielová: Upozornila, že v předkládaném Usnesení je v odstavci č. 1 uveden rok
2020, ale že pravděpodobně jedná o rok 2021.
Eva Slavíková: Poděkovala za upozornění a dodala, že se jedná o správné datum, nicméně ho
ještě i ověří.
USNESENÍ
Zastupitelstvo obce Zdiby
číslo 144/14/2021
ze dne 23.9.2021
Smlouva č. 1190400319 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I. Souhlasí
se zněním Smlouvy č. 1190400319 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky, předložené na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č.
1190400319 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze
dne 20.7.2021 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 o poskytování
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím
Národního programu Životního prostředí, platné ke dni podání žádosti obcí Zdiby, a to ve
znění přiloženém jako příloha č. 1 tohoto usnesení (dále jen jako Smlouva č. 1190400319 o
poskytnutí podpory);
II. Schvaluje
přijetí poskytnuté podpory formou dotace ve výši 1.531.912,50 Kč na investiční akci obce
Zdiby nazvané „Rozšíření kanalizace Zdiby – 3. etapa“ na základě Smlouvy č. 1190400319 o
poskytnutí podpory;
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III. Rozhoduje
o uzavření Smlouvy č. 1190400319 o poskytnutí podpory mezi Státním fondem životního
prostředí České republiky, IČO: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 na
straně jedné a obcí Zdiby, IČO: 00241032, se sídlem Průběžná 11, Zdiby 250 66 na straně
druhé, a to ve znění přiloženém jako příloha č. 1 tohoto usnesení;
IV. Ukládá
starostce obce Zdiby, aby podepsala Smlouvu č. 1190400319 o poskytnutí podpory, ve znění
přiloženém jako příloha č. 1 tohoto usnesení do 15. října 2021.

Hlasování:
Smlouva č. 1190400319 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Vladislav Sloup, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 5
Název: Změna č. 3 územního plánu obce Zdiby – výstavba 2. stupně základní školy.
Název usnesení:
Ke schválení obsahu změny č. 3 Územního plánu a pořízení změny č. 3 Územního plánu
Zdib tzv. zkráceným postupem – 2. stupeň základní školy
Eva Slavíková: Předala slovo předkladatelce bodu paní místostarostce Beatě Sabolové.
Beata Sabolová: Uvedla, že jedná o formální změnu, kdy obec koupila pozemek nad školou.
Pozemek je z části určen k výstavbě základní školy, ale z části je jedná o plochu NP louky, na
které stavět není možné. Paní Sabolová upozornila, že vzhledem k tomu, že chce obec zažádat
o dotaci na výstavbu školy, je potřeba splnit podmínky pro podání žádosti o dotaci.
Vysvětlila, že jednou z podmínek pro podání žádosti je, aby byl investiční záměr v souladu
s územním plánem. Souhlas s územním plánem musí být doložen v době, kdy se bude
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podávat žádost o dotaci, což by mělo být na podzim příštího roku. Paní Sabolová potvrdila, že
se nepředpokládá, že by do té doby byl přijat nový územní plán, a i pro vyjadřování
dotčených orgánů je třeba zajistit soulad s ÚP. Změna č. 3 se bude týkat čistě jen uvedeného
pozemku – bude rozšiřovat plochu na výstavbu základní školy. Dle slov paní Sabolové
uvedenou změnu bohužel nešlo přiřadit ke změně č. 2 a jiným způsobem, než změnou
územního plánu, se potřebného docílit nedá. Potvrdila, že změna se musí zpracovat a obec
oslovila zřizovatele a zpracovatele územního plánu. Dodala, že obec má již i vyjádření
krajského úřadu, a že není potřeba pořizovat zpracování NATURA/SEA, tudíž změna č. 3
může být relativně rychle přijata.
Rozprava:
Nikdo z přítomných zastupitelů a občanů nevznesl dotaz, ani námitku.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 145/14/2021
ze dne 23. 9. 2021
ke schválení obsahu změny č. 3 Územního plánu
a pořízení změny č. 3 Územního plánu Zdib tzv. zkráceným postupem –
2. stupeň základní školy
Zastupitelstvo obce Zdiby
I. Bere na vědomí,
návrh obsahu změny č. 3 Územního plánu Zdib dle přílohy tohoto materiálu;
II. Rozhoduje
o pořízení změny č. 3 Územního plánu Zdib ohledně rozšíření stávající plochy Z14 pro
občanskou vybavenost – školy, na celý pozemek p.č. 374/29 v k.ú. Zdiby za identických
podmínek jako jsou stanoveny v aktuálně platném Územním plánu Zdib pro stávající plochu
Z14, dle § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v
platném znění (stavební zákon), a to tzv. zkráceným postupem pořízení dle ust. § 55a a § 55b
stavebního zákona.
III. Schvaluje
1) obsah změny č. 3 Územního plánu Zdib;
2) 1. místostarostku, paní Mgr. Beatu Sabolovou, určenou zastupitelkou pro pořízení změny č.
3 Územního plánu Zdib, ve smyslu ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon).
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Hlasování:
ke schválení obsahu změny č. 3 Územního plánu a pořízení změny č. 3 Územního plánu
Zdib tzv. zkráceným postupem – 2. stupeň základní školy
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Vladislav Sloup, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 6
Název: Darování části pozemku parc. č. 115/2, nově GP označeném jako parc. č. 115/67,
k.ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby.
Název usnesení:
Darování části pozemku parc. č. 115/2, k.ú. Přemyšlení geometrickým plánem nově
označené jako pozemek parc. č. 115/67, k.ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby
Eva Slavíková: Uvedla, že se jedná o pozemek v ulici U Rybníka a doplnila, že jak již
avizovala v informacích o činnosti orgánů obce – jde o projekt rekonstrukce uvedené
komunikace. Probíhá zde řešení převodu projektem dotčených pozemků. Připomněla, že se
projekt projednával a upravoval na veřejném projednání a řešil se nejen se zdejšími obyvateli,
ale i se zahrádkáři. Z projednání vyplynulo, že vůbec největším problémem v lokalitě je
splavování vody a bahna z polí, což následně poškozuje místní komunikaci a kvalitu jejího
užívání. Konstatovala, že dochází k zaplavování až na ulici Průběžnou. Dále potvrdila, že
v době, kdy se přijímal program rozvoje obce, byla zmíněná komunikace uvedena jako jedna
z nejdezolátnějších komunikací v centrální části obce. Paní starostka upozornila, že
v souvislosti s přípravou projektu byla vedena také dlouhá majetkoprávní jednání, jejichž
výsledkem je, mimo jiné, právě bod č. 6 a následující bod č. 7, a to darování částí pozemku,
které jsou na výstavbu komunikace potřeba. V tomto bodě se jedná o pozemky pana Levého,
aby zde mohla být vytvořena šikmá parkovací stání, a v následujícím bodě jde o pozemky, na
kterých by měla být vybudována točna, zasakování a opatření proti splavování. Doplnila, že
byl udělán soutisk převáděných pozemků s projektem tak, aby pozemky přesně vyhovovaly a
aby se vlastníci nezatěžovali částí, kterou obec nepotřebuje.
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Rozprava:
Nikdo z přítomných zastupitelů a občanů nevznesl dotaz, ani námitku.
USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 146/14/2021
ze dne 23.9.2021
darování části pozemku parc. č. 115/2, k.ú. Přemyšlení geometrickým plánem
nově označené jako pozemek parc. č. 115/67, k.ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I. Schvaluje
1) přijetí daru části pozemku parc. č. 115/2, k.ú. Přemyšlení, nově označené GP č. 1352–
60/2021 ze dne 3.9.2021, jako parc. č. 115/67, k.ú. Přemyšlení; plocha darování: 204 m2,
druh pozemku: ostatní plocha;
2) znění darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení;
II. Rozhoduje
o přijetí daru části pozemku parc. č. 115/2, k.ú. Přemyšlení, nově označené GP č. 135260/2021 ze dne 3.9.2021 jako parc. č. 115/67, k.ú. Přemyšlení; plocha darování: 204 m2, druh
pozemku: ostatní plocha od pana Petra Levého, nar. 25.2.1970, trvale bytem Soběslavovo
náměstí 3, Přemyšlení, PSČ: 250 66 a uzavření darovací smlouvy ve znění přiloženém k
tomuto usnesení;
III. Ukládá
starostce obce uzavřít darovací smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení.
Hlasování:
darování části pozemku parc. č. 115/2, k.ú. Přemyšlení geometrickým plánem nově
označené jako pozemek parc. č. 115/67, k.ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Vladislav Sloup, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
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BOD č. 7
Název: Darování pozemku parc. č. 135/3, k.ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby.
Název usnesení:
Darování pozemku parc. č. 135/3 k.ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby
Eva Slavíková: Uvedla, že jak již bylo avizováno výše, jedná se o darování pozemku ve
vlastnictví Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zdiby, osada Přemyšlení. Paní
starostka potvrdila, že i v tomto případě byl proveden soutisk s projektem rekonstrukce
komunikace U Rybníka. Doplnila, že obec ještě čeká na schůzi zahrádkářů, kde by mělo dojít
k případnému schválení převodu vlastnického práva.
Rozprava:
Nikdo z přítomných zastupitelů a občanů nevznesl dotaz, ani námitku.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 147/14/2021
ze dne 23.9.2021
darování pozemku parc. č. 135/3 k.ú. Přemyšlení
do vlastnictví obce Zdiby
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I. Schvaluje
1) přijetí daru pozemku parc. č. 135/3, k.ú. Přemyšlení, o výměře 136 m2, druh pozemku:
ostatní plocha;
2) znění darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení;
II. Rozhoduje
o přijetí daru pozemku parc. č. 135/3, k.ú. Přemyšlení, o výměře 136 m2, druh pozemku:
ostatní plocha od Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zdiby, osada
Přemyšlení, pobočný spolek, se sídlem Kpt. Stránského 990/14, Černý Most, 198 00 Praha 9,
IČO 66002699, a uzavření darovací smlouvy ve znění přiloženém k tomuto usnesení;
III. Ukládá
starostce obce uzavřít, po schválení darování pozemku parc. č. 135/3, k.ú. Přemyšlení
členskou schůzí Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Zdiby, osada
Přemyšlení, darovací smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení.
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Hlasování:
Darování pozemku parc. č. 135/3 k.ú. Přemyšlení do vlastnictví obce Zdiby
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Beata Sabolová, Eva
Slavíková, Hana Španielová, Vladislav Sloup, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 8
Název: Darování pozemku parc. č. 93/23, k.ú. Přemyšlení a pozemku parc. č. 93/4, k.ú.
Přemyšlení (veřejná účelová komunikace Slunečná) do vlastnictví obce Zdiby
Název usnesení:
Darování pozemků parc. č. 93/4, k.ú. Přemyšlení a pozemku parc. č. 93/23 k.ú.
Přemyšlení, jejichž součástí je veřejná účelová komunikace Slunečná
Eva Slavíková: Sdělila, že tento bod je předkládán na základě žádosti Sdružení 18 RD
Přemyšlení – jedná se o veřejnou účelovou komunikaci, která je ve vlastnictví uvedeného
sdružení. Paní starostka doplnila, že se tímto bodem trochu navazuje na situaci ve Spojovací,
ale zatímco Spojovací nutně potřebovala opravu, komunikace Slunečná ji akutně nepotřebuje
– naopak se jedná o účelovou komunikaci, která je v dané lokalitě jedna z nejlepších – jedná
se o komunikaci zpevněnou.
V 18:36 se dostavil na jednání zastupitelstva obce Jakub Krejcar.
Paní starostka potvrdila, že řešené pozemky jednak plně kryjí účelovou komunikaci Slunečná,
ale současně částečně zasahují i do místní komunikace Přemyšlenská, kde se obec připravuje
na zásadně důležitou rekonstrukci, a i tuto část pozemku v rámci stavby bude obec
potřebovat. Dle slov paní starostky je obecně dobré, aby obec vlastnila komunikace a veškeré
pozemky pod komunikacemi v obci, a považuje tento jev za strategický z hlediska budoucího
rozvoje obce. Je to zejména z důvodu, kdy se řeší jakákoliv infrastruktura - vždy je zásadně
jiná situace v momentě, kdy je vlastníkem obec a kdy je vlastníkem soukromá osoba (zejména
z časového hlediska). Paní starostka upozornila, že v případě řešené komunikace má sdružení
připravený projekt na kanalizaci. Potvrdila, že na obci byl vytvořen plán rozvoje vodovodu a
kanalizací a obec má zadanou studii proveditelnosti na odkanalizování Holosmetek a dále se
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vytipovávají další úseky budoucí výstavby kanalizace – například na Sedlecké cestě.
Upozornila na výhodu, kdy je připraven projekt na kanalizaci a doplnila, že by na obci rádi
navázali s přípravou na odkanalizování další oblasti.
Rozprava:
Jan Česnek: Dotázal se, zda se na pozemku nacházejí nějaká věcná břemena.
František Kotalík: Sdělil, že v katastru žádná zapsaná nejsou.
Jan Česnek: Reagoval s dotazem, zda tam nejsou ani sítě od ČEZu.
Eva Slavíková: Zmínila, že řešený bod byl již připraven na zasedání zastupitelstva v červnu,
ale nemohl se předkládat, jelikož sdružení nemělo v pořádku záležitosti v rejstříku, tudíž
žádost, kterou předložili, nebyla právoplatná – nebyla podepsána osobu, která měla právo
jednat, proto si nyní již přesně uvedené nepamatuje a je potřeba nahlédnout do katastru.
František Kotalík: Na základě nahlédnutí do katastru doplnil, že břemena jsou uvedena na
desáté straně elektronického výpisu z katastru nemovitostí a citoval, že „věcná břemena jsou
bez zápisu“.
Beata Sabolová: Upozornila, že na pozemku mohou být zákonná břemena, ale bez zápisu.
Jiří Žáček: Konstatoval, že zmíněný problém se již řešil při první etapě kanalizace. Dle jeho
slov si sdružení postavilo 13 domů a mělo také projekt na kanalizaci, komunikaci, osvětlení,
aj. Potvrdil, že jej za minulého vedení z projektu vyřadili, právě z důvodu, že měli připravený
projekt. Oni se pak ale posléze k projektu chtěli přidat – projekt ale nebyl platný, a tím pádem
z etapy vypadli. Pan Žáček upozornil, že se obává, že obec supluje jejich původní záměr tím,
že pro jejich domy bude provádět inženýrské sítě. Dle jeho názoru mělo sdružení předat
komunikaci hotovou.
Beata Sabolová: Reagovala, že uvedený problém se týká schvalování stavebního záměru, a
mělo by to být podmínkou při přebírání. Doplnila, že obec je vždy účastníkem stavebního
řízení.
Eva Slavíková: Potvrdila, že má pan Žáček pravdu, ale doplnila, že problém vidí jinde. Dle
jejích slov není v obci z minulosti dobře nastaven systém přebírání komunikací a myslí si, že
by se komunikace měly předávat rovnou a učinit z předání podmínku výstavby. Dodala, že i
to je úkolem nového územního plánu, případně změny pravidel pro přejímání. Představuje si,
že stavebníci by měli vytvořit sítě a předat je ještě před samotnou stavbou, případně jako
podmínku kolaudace. Samozřejmě chápe, že historický důvod 75% zastavěnosti má své
opodstatnění, jen dle názoru paní starostky, pokud je komunikace nová, zátěž techniky vydrží
a bude rozhodně v lepším stavu, než je většina komunikací, které obec vlastní. Paní starostka
ještě doplnila, že v řešeném bodě se jedná o nápravu nepříliš ideálního nastavení a
připomněla, že všem ostatním obec kanalizaci také provádí a že jsou zde tedy dva úhly
pohledu.
Zastupitelé dále diskutovali problém řešené lokality. Dle slov pana Žáčka majitelé přislíbili,
že komunikaci předají hotovou a údajně na svou cestu dali ceduli „soukromá cesta“. Dle paní
starostky je diskutovaná komunikace veřejně účelová. Pan Žáček oponoval, že obec tuto
komunikaci k průjezdu nepotřebuje. Paní starostka reagovala, že v tom případě neměla být
tato komunikace označena jako veřejná účelová.
Beata Sabolová: Upozornila, že obec nevlastní 2/3 komunikací, což vnímá jako veliký
problém, ale doplnila, že obec dělá maximum pro to, aby se uvedené změnilo. Chápe, že
s přebíráním komunikací obec zároveň přebírá i náklady.
Eva Slavíková: Doplnila, že ale zároveň obec odstraňuje problémy s budoucím možným
rozvojem obce. Dle jejího názoru by obec měla vlastnit 100 % komunikací, vodovodů a
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kanalizací. Zmínila, že u kanalizace (kde je vlastníkem pouze obec), je jasně vidět, jak rozvoj
funguje a je prakticky bezproblémový.
Hana Španielová: Konstatovala, že v žádosti je uvedeno, že komunikace není zkolaudovaná a
dotázala se, co to pro obec znamená.
Eva Slavíková: Reagovala, že bohužel se i u mnoha dalších komunikací historicky neví, jaký
je jejich právní stav a zda jsou zkolaudované. Dle jejích slov dokumenty ke komunikacím
prakticky žádné nejsou, stavební úřad ani archiv mnohdy žádné dokumenty také nemá, a často
nejsou ani žádné jiné podklady. Doplnila, že se problém řeší prohlášením, že komunikace
byla zbudována před x lety, podle účelu, pro který se daná záležitost řeší.
Vladislav Sloup: Konstatoval, že fandí obci, aby získávala komunikace a vodovody do svého
vlastnictví. Dotázal se, jaká je vize do budoucna ohledně VKM – resp. jejich náplň, kdy
společnost přijde o majetek a nebude mít tedy žádný význam.
Eva Slavíková: Odpověděla, že jakýkoliv subjekt podnikatelského charakteru nebude mít
logicky takovou péči o rozvoj vodní infrastruktury, jako má obec. Dodala, že dokonce na
jedné z posledních valných hromad VKM bylo odhlasováno, že nebudou vůbec v této lokalitě
rozvíjet vodovody. Budou posilovat přivaděče a opravovat, ale ne rozvíjet, což paní starostka
vnímá jako špatné, a pokud bude obec v jejich područi, ztrácí jakoukoliv šanci vyjít vstříc
svým občanům s výstavbou nových vodovodů. Jako realistické řešení paní starostka vidí
situaci, kdy by si obec směnila některé vodovody s VKM, aby vodovody ve vlastnictví
různých vlastníků nebyly roztříštěné jako doposud, aby se mohly dát do pořádku smluvní
vztahy a veškeré legislativní povinnosti.
Beata Sabolová: „Pro doplnění - obec je vlastníkem asi 1/3 vodovodní sítě v obci, zbytek
vlastní VKM (část také vlastní i jiné subjekty – např. zahrádkáři, aj.). Vlastnictví vodovodní
sítě v obci je roztříštěné, ale voda teče stejnými trubkami a je tedy složité říci, že tato část
vody patří někomu a další část někomu jinému. Obec Zdiby má ve VKM 0,0014% podíl a
nemá tedy žádný vliv na to, co se ve společnosti děje. VKM nerozvíjela vodovody a
vodovodní síť a infrastruktura je ve špatném stavu. Realita je taková, že obec tedy vlastní 1/3
vodovodů a cílem je, abychom alespoň to, co vlastníme, měli nějakým způsobem majetkově
ucelené - a ne roztříštěné, jako doposud.“ Doplnila, že voda teče z Mělnické Vrutice a obec
Zdiby je až na konci infrastruktury – tudíž je v obci malý tlak a problémy s tím spojené.
Dalším minusem je fakt, že jsou Zdiby malá obec a VKM se nevyplatí zde cokoliv budovat.
Vladislav Sloup: Vznesl dotaz ohledně zmíněného podílu obce 0,0014% - kolik procent
celkově tvoří podíl všech obcí.
Beata Sabolová: Odpověděla, že obce jsou z cca 90 % vlastníky akcií.
Jakub Krejcar: Dotázal se, proč se řešené domy nepřipojily na žádný řad v době, kdy se
stavěly a zda je to z důvodu, že tam řady ještě nebyly.
Zdeněk Jurkeník: Reagoval, že v té době tam opravdu nebyly.
Jakub Krejcar: Navrhl, aby se situace řešila stejně jako první a druhá etapa, protože nebyla
možnost se připojit a odkanalizovat. Následně zmínil, že by bylo dobré se zamyslet nad
vyhláškou o zhodnocení pozemku a nastavit ji tak, aby obec zbytečně nedotovala akce, které
by nemusela.
Eva Slavíková: Reagovala, že snahou obce je, aby se připravila další kanalizační etapa.
Dodala, že i třetí etapa výstavby kanalizace byla složena z dílčích částí na různých místech –
dotačně to problém nebyl. Dle slov paní starostky v rámci dotace nemusí jít o ucelenou oblast.
Paní starostka dále zmínila, že ve většině případů, kdy je v obci nějaký problém, je to
z důvodu, že soukromý vlastník řeší infrastrukturu a dodala, že se jedná o neustále opakující
se záležitost. Proto je názoru, že by obec měla lépe podchytit budoucí developery a
stavebníky. Ohledně řešeného darování pozemků ještě zopakovala, že se jedná i o část
pozemku pod Přemyšlenskou, kterou bude obec také ideálně potřebovat.
18

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 148/14/2021
ze dne 23.9.2021
Darování pozemků parc. č. 93/4, k.ú. Přemyšlení a pozemku parc. č. 93/23 k.ú.
Přemyšlení, jejichž součástí je veřejná účelová komunikace Slunečná
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I. Schvaluje
1) přijetí daru pozemku parc. č. 93/4, k.ú. Přemyšlení, výměra 134 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, ostatní komunikace a pozemku parc. č. 93/23 k.ú. Přemyšlení, výměra 1.935 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace;
2) znění darovací smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení;
II. Rozhoduje
1) o přijetí daru pozemku parc. č. 93/4, k.ú. Přemyšlení, výměra 134 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemku parc. č. 93/23 k.ú. Přemyšlení, výměra 1.935
m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace od Sdružení 18 RD Přemyšlení, IČO
265 45 900, zapsaného pod sp. zn. L 12239 vedené u Městského soudu v Praze, se sídlem
Zlatý kopec 141, Přemyšlení, 250 66 Zdiby, právní forma: spolek; a
2) o uzavření darovací smlouvy ve znění přiloženém k tomuto usnesení;
III. Ukládá
starostce obce uzavřít Darovací smlouvu dle bodu I. a II. tohoto usnesení.

Hlasování:
Darování pozemků parc. č. 93/4, k.ú. Přemyšlení a pozemku parc. č. 93/23 k.ú.
Přemyšlení, jejichž součástí je veřejná účelová komunikace Slunečná
Pro návrh
9
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Jakub Krejcar, Beata
Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Vladislav Sloup
Proti návrhu
Zdržel se
Jiří Žáček
Nehlasoval

0
1

0

Návrh byl přijat.
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Paní starostka upozornila, že do darovací smlouvy se ještě doplní (shodně jako je uvedeno v
důvodové zprávě), že součástí pozemku je veřejná účelová komunikace podle ustanovení § 9
odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, za což se omluvila, že zapomněla
uvést.
BOD č. 9
Název: Novelizace vyhlášky č. 2/2020 ve znění vyhlášky č. 1/2021–2. etapa kanalizace
Název usnesení:
K návrhu vyhlášky č. 3/2021 kterou se mění vyhláška č. 2/2020 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)“ – etapa
2, která byla přijata usnesením zastupitelstva obce Zdiby č. 90/9/2020 ze dne 24.9.2020,
ve znění vyhlášky č. 5/2020, která byla přijata usnesením zastupitelstva č. 110/10/2020 ze
dne 28.12.2020 a ve znění vyhlášky č. 1/2021 ze dne 13.5.2021, která byla přijata
usnesením zastupitelstva č. 132/12/2021
Eva Slavíková: Předala slovo předkladatelce návrhu paní Beatě Sabolové.
Beata Sabolová: Uvedla, že předmětem bodu je jediná věc, a to prodloužení termínu
splatnosti poplatku (resp. osvobození od poplatku) - z 30.6.2021 do 31.12.2021. Vysvětlila, že
občané tak dostanou ještě delší možnost se připojit ke kanalizaci, a to zejména z důvodu covid
situace. Obec dle jejích slov vychází vstříc občanům, kteří se nezvládli připojit. Potvrdila, že
paní místostarostka Kolářová velmi intenzivně a individuálně spolupracuje s každým
občanem, který se připojuje, čímž odvádí výjimečnou práci. Paní Sabolová sdělila, že na
majitele nemovitostí, co se nechtějí připojit nebo se připojit v prodlouženém termínu
nezvládnou, spadne splatnost poplatku. Pokračovala ale se slovy, že principiálním a
základním záměrem je, aby se ti, kdo se mohou a chtějí připojit ke kanalizaci, připojili.
Eva Slavíková: Konstatovala, že připojování ke kanalizaci v 2. etapě vypadá velice dobře a že
je asi jen cca 5 lidí, kteří se nechtějí připojit, což vnímá jako pozitivní. Uvedla, že hlavní
důvod, proč se termín prodlužuje, je zejména ten, že přibližně 20 až 30 lidí, kteří jsou
připraveni se připojit, mají problém s dodávkami stavebního materiálu, zejména
s komponenty vystrojení šachet. Paní starostka potvrdila, že vzhledem k tomu, že obec
zahájila i 3. etapu výstavby kanalizace, mohou se případně spojit závěrečné zprávy 2. a 3.
etapy. Ke 2. etapě paní starostka ještě doplnila, že bylo obesíláno asi 16 majitelů, na ostatní
majitele nemovitostí má obec spojení. Potvrdila, že v terénu je zejména paní místostarostka
Kolářová (z hlediska technické části - zda se jedná o kanalizaci gravitační, či tlakovou), a paní
starostka je s majiteli v kontaktu, aby jim pomáhala zajistit zhotovitele, pomáhala řešit, zda
jim něco nechybí, projekt, vyjádření od obce, aj.
Rozprava:
Nikdo z přítomných zastupitelů a občanů nevznesl dotaz, ani námitku.
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USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 149/14/2021
ze dne 23.9.2021
k návrhu vyhlášky č. 3/2021 kterou se mění vyhláška č. 2/2020 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)“ – etapa
2, která byla přijata usnesením zastupitelstva obce Zdiby č. 90/9/2020 ze dne 24.9.2020,
ve znění vyhlášky č. 5/2020, která byla přijata usnesením zastupitelstva č. 110/10/2020 ze
dne 28.12.2020 a ve znění vyhlášky č. 1/2021 ze dne 13.5.2021, která byla přijata
usnesením zastupitelstva č. 132/12/2021;
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I. Souhlasí
s předloženým návrhem vyhlášky č. 3/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
2/2020, 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)“ – etapa 2, která byla přijata usnesením zastupitelstva obce Zdiby č. 90/9/2020 ze dne
24.9.2020, ve znění vyhlášky č. 5/2020, která byla přijata usnesením zastupitelstva č.
110/10/2020 ze dne 28.12.2020 a ve znění vyhlášky č. 1/2021 ze dne 13.5.2021, která byla
přijata usnesením zastupitelstva č. 132/12/2021 (po opravě tiskové chyby dle Záznamu o
opravě tiskové chyby ze dne 10.6.2021, který je uveden v Příloze č. 1 tohoto usnesení);
II. Vydává
1. 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. 3/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2020, 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)“, která byla přijata
usnesením zastupitelstva obce Zdiby č. 90/9/2020 ze dne 24.9.2020, ve znění vyhlášky č.
5/2020, která byla přijata usnesením zastupitelstva č. 110/10/2020 ze dne 28.12.2020 a ve
znění vyhlášky č. 1/2021 ze dne 13.5.2021, která byla přijata usnesením zastupitelstva č.
132/12/2021 (po opravě tiskové chyby dle Záznamu o opravě tiskové chyby ze dne 10.6.2021,
který je uveden v Příloze č. 1 tohoto usnesení); a to ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení.
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Hlasování:
K návrhu vyhlášky č. 3/2021 kterou se mění vyhláška č. 2/2020 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)“ – etapa
2, která byla přijata usnesením zastupitelstva obce Zdiby č. 90/9/2020 ze dne 24.9.2020,
ve znění vyhlášky č. 5/2020, která byla přijata usnesením zastupitelstva č. 110/10/2020 ze
dne 28.12.2020 a ve znění vyhlášky č. 1/2021 ze dne 13.5.2021, která byla přijata
usnesením zastupitelstva č. 132/12/2021;

Pro návrh
10
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Jakub Krejcar, Beata
Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Vladislav Sloup, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 10
Název: Splátkový kalendář – poplatek za zhodnocení pozemku parc. č. 413/67 a st. parc.
č. 272, k.ú. Zdiby
Název usnesení:
Ke schválení splátkového kalendáře pro úhradu místního poplatku za zhodnocení
pozemků parc. č. 413/67 a st. parc. č. 272, k.ú. Zdiby možností jejich připojení na stavbu
kanalizace
Eva Slavíková: Sdělila, že se jedná o poslední splátkový kalendář poplatku za zhodnocení
pozemku v 1. etapě kanalizace, čímž se 1. etapa kanalizace prakticky uzavírá (jedná se o
druhý splátkový kalendář k 1. etapě). Paní starostka konstatovala, že žadatelkou je paní Ing.
Libigerová a doplnila, že zastupitelé obdrželi rozpis splátek v předložených materiálech. První
splátka, která je stanovena ke dni 20.9.2021, již byla uhrazena. Potvrdila, že poslední splátka
by měla být splatná přesně za rok.
Rozprava:
Nikdo z přítomných zastupitelů a občanů nevznesl dotaz, ani námitku.
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USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 150/14/2021
ze dne 23.6.2021
ke schválení splátkového kalendáře pro úhradu místního poplatku za zhodnocení
pozemků parc. č. 413/67 a st. parc. č. 272, k.ú. Zdiby možností jejich připojení
na stavbu kanalizace
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I. Schvaluje
1) úhradu místního poplatku za zhodnocení pozemků parc. č. 413/67 a st. parc. č. 272, v k. ú.
Zdiby ve vlastnictví Ing. Stanislavy Libigerové, nar. 19. 10. 1956, bytem Otradovická 737/23,
Praha 4 - Kamýk, formou splátek dle splátkového kalendáře uvedeného v příloze č. 1 tohoto
usnesení;
2) splátkový kalendář, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení;
II. Ukládá
tajemníkovi Obecního úřadu vydat v souladu s § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o úhradě místního poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace formou splátek dle bodu I. tohoto
usnesení a v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení.

Hlasování:
Ke schválení splátkového kalendáře pro úhradu místního poplatku za zhodnocení
pozemků parc. č. 413/67 a st. parc. č. 272, k.ú. Zdiby možností jejich připojení na stavbu
kanalizace
Pro návrh
10
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Jakub Krejcar, Beata
Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Vladislav Sloup, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.
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BOD č. 11
Název: Krajinná studie trať Podřipsko – vysokorychlostní trať Praha – Drážďany
Název usnesení:
Krajinný plán – územní studie pro území zasažené výstavbou VRT Podřipsko – úsek
vysokorychlostní trati VRT Praha – Ústí nad Labem/Most – Drážďany
Eva Slavíková: Uvedla, že se jedná o situaci, kdy je do území (i když ne do bezprostřední
blízkosti obce Zdiby) plánovaná vysokorychlostní trať, která je rozdělená na 3 části:
- Praha Balabenka - sjezd Lovosice („Vysokorychlostní trať Podřipsko“)
- sjezd Lovosice – Sjezd Litoměřice – Středohoří
- Středohoří až po hranice České republiky
Paní starostka konstatovala, že se jedná o záměr, který připravuje Správa železnic, státní
organizace, která by měla být i investorem. Gestorem záměru by mělo být Ministerstvo
dopravy ČR a představa je taková, že by se trať zrealizovala do roku 2030. Paní starostka
objasnila, že v části VRT Podřipsko by měla jezdit pouze osobní doprava s
předpokládanou rychlostí vlaků 320-350 km/hod. V dalších dvou úsecích by měla být
doprava již kombinovaná – osobní doprava s nákladní dopravou o rychlosti přibližně 230-250
km/hod. Doplnila, že obce Zdiby se záměr až tak bezprostředně netýká – vysokorychlostní
trať by měla vést až za Líbeznicemi a Baští, ale nachází se v dotčené krajině – krajinný dopad
je cca 25-30 km šíře od trati. Paní starostka upozornila, že se obec nevyjadřuje k záměru jako
takovému, ale k tomu, že by měl být pořízen tzv. krajinný plán, který řeší například
kompenzační opatření, krajinné záležitosti – například prostupnost pro zvířata, podzemní
vody, aj. Objasnila, že krajinný plán by měl mít charakter územní studie, tzn. měl by být
závazný.
Paní starostka se zúčastnila jednání, ze kterého vzešlo, že ještě není jasné, kdo a jak se bude
krajinného plánu účastnit a nyní se také jedná o to, kdo bude gestorem krajinného plánu. Paní
starostka se domnívá, že by bylo dobré, aby se plánu účastnilo jako garant Ministerstvo
životního prostředí. Dle jejího názoru by nebylo šťastné, aby krajinná opatření řešil (nebo byl
garantem) někdo, kdo do krajiny chce vstoupit s liniovou stavbou (Ministerstvo dopravy), ale
měly by jej řešit osoby, které jsou nakloněné krajině, a ne stavebnímu záměru. Z toho důvodu
navrhla usnesení jako částečně podmíněné, kdy obec chce, aby pořizovatelem bylo
Ministerstvo životního prostředí, a pokud tomu tak nebude, tak aby bylo toto ministerstvo
alespoň odborným garantem, a současně aby byly v procesu přijímání krajinného plánu
zohledněny připomínky obce na území obce Zdiby. Paní starostka doplnila, že zpracovateli by
měli být Ing. Klára Salzmann a krajinářka paní Eva Jeníková, na které jsou z odborné
krajinářské veřejnosti velmi dobré reference. V předložených materiálech se hovoří i o
investičních nákladech, resp. o nákladech na krajinný plán (přibližně 9 milionů korun) a je
zde uvedena i požadovaná spoluúčast zúčastněných samospráv 10 %. Paní starostka
konstatovala, že obec Zdiby se k finanční účasti zatím nezavázala – v usnesení spoluúčast
tedy není zanesena, a to z důvodu, že plánovaný státní záměr je samozřejmě ku prospěchu
obcí, ale bude znamenat i určitou zátěž a myslí si, že finančním garantem by měl být stát,
resp. kraj.
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Rozprava:
Zastupitelé následně diskutovali, jaké výhody/nevýhody z trati pro občany Zdib plynou.
Z diskuze například vyplynulo, že první stanice bude v Roudnici nad Labem.
Eva Slavíková: Konstatovala, že výhodou účasti na krajinném plánu je mimo jiné to, že bude
obec Zdiby u zdroje informací. Obec by také stála o to, aby její krajinářka dala připomínky
k záměru a zajistila tak například podklad pro opatření u dálnice D8. Dle názoru paní
starostky je projekt ambiciózní – z hlediska propojení a spolupráce samospráv tak plošně
výrazného území. Výhodu participace paní starostka vidí v možnosti informací, případně
budoucího prosazení zájmu občanů. Paní starostka zdůraznila, že by ráda, aby do jednání
vstoupily instituce, které mají co dočinění se životním prostředím.
Občanka: Dotázala se na podobu trati v bezprostřední blízkosti Zdib – kde bude tunel a kde
bude trať na povrchu.
Eva Slavíková: Odpověděla, že trať by měla být vedena na druhou stranu od Líbeznic a Baště
a že u Líbeznic by měl být tunel a u Odoleny Vody je trať na povrchu.
Beata Sabolová: Doplnila, že na webu www.spravazeleznic.cz/vrt/ se dá proklikat až na mapu
studie proveditelnosti.
Eva Slavíková: Navrhla, aby se do usnesení vždy za pojem „krajinný plán“ zanesl také pojem
„územní studie“.

USNESENÍ
Zastupitelstva obce Zdiby
Číslo 151/14/2021
ze dne 23.9.2021
krajinný plán – územní studie pro území zasažené výstavbou VRT Podřipsko – úsek
vysokorychlostní trati VRT Praha – Ústí nad Labem/Most – Drážďany
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:
I. Souhlasí
s vytvořením krajinného plánu – územní studie pro území zasažené výstavbou VRT
Podřipsko – 1. úseku vysokorychlostní trati Praha – Drážďany pro katastr obce Zdiby dle
„Předběžného konceptu zadání krajinné studie v linii trasování VRT Praha – Drážďany“,
který tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, a to za předpokladu, že:
pořizovatelem krajinného plánu bude Ministerstvo životního prostředí České republiky
(dále také jako „MŽP ČR“) nebo
pořizovatelem krajinného plánu bude jiný subjekt než MŽP ČR, přičemž MŽP ČR,
příp. jiná státní či nezávislá akademická instituce s odpovídající odborností bude odborným
garantem krajinného plánu;
bude ze strany zpracovatele krajinného plánu, resp. pořizovatele krajinného plánu
umožněna aktivní participace obce Zdiby na tvorbě krajinného plánu na území katastru obce
Zdiby, se zohledněním připomínek obce Zdiby na jejím katastrálním území.
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II. Konstatuje, že
souhlas s vytvořením krajinného plánu – územní studie pro území zasažené výstavbou VRT
Podřipsko – 1. úseku vysokorychlostní trati Praha – Drážďany pro katastr obce Zdiby dle
bodu I tohoto usnesení nenahrazuje stanovisko obce k záměru VRT Podřipsko – 1. úseku
vysokorychlostní trati Praha – Drážďany v případném budoucím řízení o posuzování vlivů na
životní prostředí, jakož i v případném budoucím územním či stavebním řízení, dle platných
právních předpisů.

Hlasování:
Krajinný plán – územní studie pro území zasažené výstavbou VRT Podřipsko – úsek
vysokorychlostní trati VRT Praha – Ústí nad Labem/Most – Drážďany
Pro návrh
10
Jan Česnek, Jitka Homolová, Jaromír Chalupský, Zdeněk Jurkeník, Jakub Krejcar, Beata
Sabolová, Eva Slavíková, Hana Španielová, Vladislav Sloup, Jiří Žáček
Proti návrhu

0

Zdržel se

0

Nehlasoval

0

Návrh byl přijat.

BOD č. 12
Název: Závěr
Paní starostka poděkovala zastupitelům za jejich účast, připomínky a dotazy. Sdělila, že chápe
špatnou dopravní situaci, ale poprosila, aby se zastupitelé snažili na zastupitelstva dostávat
pokud možno včas. V reakci od některých zastupitelů na požadavek dřívějšího stanovení
konkrétního termínu dalších zasedání uvedla, že příští zasedání by se mělo konat v úterý dne
21.12.2021 od 17:30 v sokolovně (pokud nebude potřeba jiný termín), o čemž by byli
zastupitelé včas informováni.
Paní starostka ještě jednou poděkovala, popřála všem hezký zbytek večera a v 19:23 ukončila
zasedání zastupitelstva.
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Ověřovatelé:

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

……………………………….
p. Jan Česnek
ověřovatel zápisu

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

…………………………….

…………………………….

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

Ing. Kateřina Kolářová
2. místostarostka
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