Obec Zdiby

Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

ZASTUPITELSTVO OBCE ZDIBY

USNESENÍ

Zastupitelstva obce Zdiby
číslo 3/1/2019
ze dne 28. 3. 2019

k přistoupení obce Zdiby do sdružení obcí Koridor D8
Zastupitelstvo obce Zdiby tímto:

I.

Souhlasí

1) s předloženým návrhem Memoranda o spolupráci obcí a spolků při koordinaci
aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice
D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha-východ) po katastr Nová Ves (okr. Mělník)
dle přílohy č. 1 tohoto usnesení (dále jen „Memorandum“);
2) s předloženým zněním Smlouvy o zřízení sdruženého účtu prostředků
podepsané správcem účtu – městem Odolena Voda dne 26. 7. 2018, která tvoří
přílohu č. 2 tohoto usnesení;
3) s předloženým zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu
prostředků, který tvoří přílohu č. 3 tohoto usnesení.

II. Schvaluje

1) přistoupení Obce Zdiby k Memorandu o spolupráci obcí a spolků při koordinaci
aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice
D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr.
Mělník) ve znění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
2) přistoupení ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků a o jejím uzavření
za Obec Zdiby ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení;

3) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků za obec
Zdiby ve znění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení;

III. Ukládá

starostce obce Zdiby, realizovat právní úkony související s přistoupením obce Zdiby
k Memorandu a ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků dle bodu II. odst.
1) a 2) tohoto usnesení a s uzavřením Dodatku č. 1 dle bodu II. odst. 3) tohoto
usnesení.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.

1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Na vědomí:

Koridor D8 – sdružení obcí a spolků

Přílohy:

č. 1- Memorandum o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit
souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a
dálnice D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha-východ) po katastr
Nová Ves (okr. Mělník);
č. 2 - Smlouva o zřízení sdruženého účtu prostředků podepsaná
správcem účtu – městem Odolena Voda dne 26. 7. 2018;
č. 3 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků.

Provede:

Projednáno:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Radou obce Zdiby dne 19. 3. 2019 s přijetím usnesení č. 11/3/2019

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

k návrhu usnesení Zastupitelstva Obce Zdiby č. 3/1/2019

Je navrhováno připojení obce Zdiby do „Koridoru D8 “, tj. přistoupení k „Memorandu o spolupráci
obcí a spolků při koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice

II/608 a dálnice D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha-východ) po katastr Nová Ves (okr. Mělník)“
(dále jen „Memorandum“).

Snahou obcí, měst a spolků, které přistoupili k tomuto Memorandu (2 města – Odolena Voda,
Veltrusy, 13 obcí – Bášť, Dřínov, Chvatěruby, Husinec, Klíčany, Máslovice, Nelahozeves, Nová Ves,

Panenské Břežany, Postřižín, Veliká Ves, Větrušice, Zlončice a 8 spolků) je zajištění společného
postupu a koordinace aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a

dálnice D8 od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník) tak,
jak vyplývá již ze samotného názvu Memoranda.

Předmětem tohoto Memoranda je především vyjádření nesouhlasu s takovými investičními

záměry, výrobních a skladových provozů a těžbou ložisek nerostného bohatství, které pro
obyvatele předmětného regionu zhoršují kvalitu ovzduší, zvyšují hluk, způsobují výrazný nárůst

dopravy, zhoršují vodní režim krajiny, kvalitu spodních vod a jejich zdrojů a způsobují masivní

snižování zemědělského půdního fondu v oblasti a nevratné změny v krajině. Snahou obcí a měst,

které přistoupili k Memorandu je, mimo jiné, regulace komerční výstavby spojené s výrazným

nárůstem dopravy v našem regionu, a to především ve vztahu k velkým investičním záměrům jako

jsou např. MERCEDES, DAIMLER, GOODMAN, LETIŠTĚ VODOCHODY, kde nárůst osobní i nákladní
dopravy na páteřních komunikacích je v řádu tisíců aut denně.

Místní působnost obcí a měst, které se připojili k Memorandu (dále jen „obce Memoranda“) je

dána v širším koridoru dálnice D8, a to cca 5 km na obě strany od osy dálnice od katastru obce
Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník).

Náklady související s činností obcí Memoranda jako například náklady na odborné posudky,

právní služby apod., jsou hrazeny z rozpočtu obcí Memoranda na základě Smlouvy o zřízení
sdruženého účtu prostředků, ke které přistupují noví členové podepsáním Dodatku č. 1 ke

Smlouvě o zřízení sdruženého účtu prostředků. Roční platba do společného fondu činí částku ve

výši 15,- Kč / 1 trvale hlášený obyvatel (3315 obyvatel). Náklady obce Zdiby jsou tak
předpokládány ve výši 497.25,- Kč/rok s krytím z rozpočtu obce § 6171 položka 5168.

Smyslem společného postupu obcí Memoranda je získání větší síly při ochraně území a jeho
obyvatel a současně skutečnost, že řešení celkové dopravní zátěže daného regionu vyžaduje
společný koordinovaný postup na úrovni regionu, kraje a státu.

Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými
statutárními zástupci.
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Memorandum
o spolupráci obcí a spolků
při koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8
od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník)
My, níže podepsaní statutární zástupci obcí a spolků zastupující obyvatele žijící v regionu ohroženém
nadměrnou dopravou, hlukem a imisemi, po pečlivé úvaze a na základě projednání v našich
zastupitelstvech a výborech prostřednictvím uděleného mandátu deklarujeme společnou vůli hájit
právo na příznivé životní prostředí obyvatel regionu, zasazovat se o trvale udržitelný rozvoj našich
obcí, chránit zemědělský půdní fond, přírodu, zdraví a majetek místních občanů a komunit před
negativními dopady investičních záměrů.
Svoji působnost vymezujeme v širším koridoru dálnice D8, a to cca 5 km na obě strany od osy dálnice
od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník). Zavazujeme
se ke společnému postupu ve věci stávajících provozů či staveb i nově vznikajících záměrů,
které negativně ovlivňují či by mohly ovlivňovat již dnes značnou zátěž životního prostředí v tomto
území.
Vyjadřujeme svůj nesouhlas především s investičními záměry, výrobních a skladových provozů
a těžbou ložisek nerostného bohatství, které zhorší kvalitu ovzduší, zvýší hluk, způsobí nárůst
dopravy, zhorší vodní režim krajiny, kvalitu spodních vod a jejich zdrojů, způsobí masivní snižování
zemědělského půdního fondu v oblasti a nevratné změny v krajině. Investičními záměry myslíme
zejména výstavbu a provozování skladovacích hal, logistických areálů či další výrobní, chemický
a těžební průmysl. Je ve společném zájmu našich obcí, spolků a občanů, aby k realizaci takových záměrů
již nedocházelo.
Jsme přesvědčeni o potřebě aktivní spolupráce a koordinovaném postupu ve vymezených oblastech
společného zájmu, k čemuž se zavazujeme. Společně a jednotně budeme vystupovat vůči realizaci
těch investičních záměrů ve vytyčené lokalitě, které mají bezprostřední dopad na každodenní život
mnoha tisíc našich občanů. Využijeme dostupné zákonné prostředky k tomu, aby při posuzování vlivů
záměrů na životní prostředí a navazujících řízeních bylo dostatečně zohledněno celkové zatížení území
a respektovány potřeby místních obyvatel.
Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými
statutárními zástupci.
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Subjekt

Jméno

Funkce

Datum, podpis, razítko
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Dodatek
ke
Smlouvě o zřízení účtu sdružených prostředků
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
mezi
Obec
Město Odolena Voda
Se sídlem:
Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda
Zastoupený:
Hana Plecitá, starostka
DIČ:
CZ00240559
IČ:
00240559
Bankovní spojení:
Komerční banka
Číslo účtu:
115-6696060227/0100
Telefon/e-mail:
+ 420 731 519 203, hana.plecita@odolenavoda.cz
(dále jen „správce Účtu“)
a
Obec
Se sídlem:
Zastoupena:
DIČ:
IČ:
Bankovní spoj.:
Číslo účtu:
Telefon/e-mail:
(dále jen „účastník Účtu“)
(dále také „smluvní strany“)

Preambule
Na základě přistoupení k Memorandu o spolupráci obcí a spolků při koordinaci aktivit
souvisejících s realizací komerčních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8 od katastru
obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník) podepsaného dne 9.
května 2018, (dále jen „Memorandum“), a na základě zmocnění dané Správci účtu v ust.
Článku IV., odst. 7, signatáři Smlouvy o zřízení účtu sdružených prostředků ze dne 3. října
2018 (dále jen „Smlouva“)
se nově přistoupivší obec k Memorandu se dohodl se správcem Účtu na uzavření Dodatku ke
Smlouvě:
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Článek I.
Předmět smluvní úpravy
1. V souladu s ustanovení čl. IV odst. 7, Smlouvy účastník Účtu na základě přistoupení k
Memorandu a po schválení Zastupitelstvem obce ………. tímto přistupuje ke Smlouvě.
2. Předmětem smluvní úpravy je přistoupení ke Smlouvě za podmínek níže stanovených.
Článek II.
Přistoupení ke Smlouvě
1. Smluvní strany se dohodly, že účastník Účtu přistupuje a svým podpisem souhlasí se
Smlouvou ke dni podpisu oběma stranami tohoto Dodatku.
2. Pro účastníka Účtu pro rok 2019 budou platit tyto úpravy Smlouvy stanovené v čl. III
Smlouvy.
Článek III.
Úprava
1. Text Smlouvy se pro Účastníka účtu mění v článku III., odst. 5, který se zní následovně:
„Výše základního příspěvku na kalendářní rok 2019 se stanovuje na základě počtu
žijících obyvatel v obci smluvní strany ke dni prvního dne měsíce, kdy ke Smlouvě
Účastník účtu přistoupil“.
2. Částku dle předchozí odstavce uhradí účastník Účtu na účet Správce do 30 dní od
podpisu tohoto Dodatku, a to v celé výši základního příspěvku pro daný kalendářní rok.
3. V případě, že nebude účastníkem Účtu vložen finanční příspěvek do 60 dnů od podpisu
na Účet správce účtu bude tento Dodatek pro tohoto účastníka Účtu ukončen, a to do 30
dnů od oznámení správcem Účtu.
4. Ostatní ujednání stanovené ve Smlouvě zůstávají beze změny a jsou závazné pro všechny
účastníky účtu.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento Dodatek ke Smlouvě a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České
republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu posledního
účastníka z uvedených smluvních stran.
3. Tento Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení
obdrží správce Účtu a jedno obdrží účastník Účtu.
4. Správce Účtu je povinen v souladu s ustanovením článku IV., odst. 7 Smlouvy,
informovat signatáře Memoranda na nejbližším o sjednání tohoto Dodatku.
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5. Smluvní strany tohoto Dodatku ke Smlouvě po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho
obsahem, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a
svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen zastupitelstvem přistoupivšího Účastníka účtu –
Zastupitelstvem obce ………………….. č. ____________dne _____________.

V ___________ dne ______________

V ___________ dne ______________

_______________________________
správce Účtu
Hana Plecitá

_____________________________
Obec …………….
…………………….., starostka
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