zápis z iednání 'l2.zasedání zasiupiGlstva města Dobřichovice,
konaného dne 15. listopadu 2016 od í9.00 hod.
v sále M[jDi. F. Fi.irsta v ul. 5. května čp. 3
Zasedáníse zúčastnilo ,15 ělenů městského zaslupitelstva dle prezenění listiny
Zapisovatelem byla určena Denisa solničková
Nav.hovateli usneseni byli zvoleni lng, Daniel Hav|ík, csc., lng, Vladimír Bezděk
ověřovateli zápisu byiizvoleni lng, JosefJežek, lng. Josef Ksandr
Dále bylo přílomno cca 5 občanů.
1.

V 19,00 zahájil starosta lng. Petr Hampl 12. zasedán

í zastupitelstva

2. starosta navrhl zapisovatele, navrhovatele usnesenía ověřovatele

Jmenovaní souhlasili,

města Dobaichovice,

ápisu, jakje uvedeno

\^iše,

3. lng. Klimková navrhuje zařadit jako bod ě, 3 ,,Projednání stavu objektu hasičskézbrojnice a
dalšího postupu ve Věci hasičskézbrojnice",

4. Dalšíbod navržený MgA, Tomášem Koutníkem s názvem ,,Podání zpráVy o Veřejnospévni

kontrole a o dŮVodech krácení dotace" starosta navrhuje nezařazovat na pořadjednání. DůVodem
je to, že 1omuto tématu se zastupiteIstvo věn ovalo
)iž na zasedáni zastupitelstva dvakrát a to dne

16.5,2015 a podruhé na zastupitelstvu ě, 10/2016 dne 22.6.2016 a

informace.

k

tématu nejsou dalšínové

H|asování o náVrhu programu se zařazením bodu, navrženéhoMgA. Koutníkem - pro 5 hlasů
(lng, Klimková, lng, Ksandr, Mgr, lMillerová, lng. arch. Tunková, MgA. Koutník), proti 10 hlasů,
navržený bod nebyl schválen
Hlasován ío proqramu. nav.ženémstarostou
1 se zdžel (Mqr. Millerová)

-

12 h|asů Dro. oroti 2 (no. Klimková. lVíqA. Koutník),

Program

.
.
.
.
.
.
.
.
.

zahíeni
uĚení zapisovatele, navrhovatelů usnesení a ověřovatélů zápisu
schválení programu zasedání
prostor pío dotazy a náměty občanů
lnformace o stavu územního plánu
Bezúplatný převod majetku ě, 1295/2 z VlastnictviČR do Vlastnictvi města Dobňchovice

schválení rozpočtovéhoopatření ě, 3/2016
projednání stavu objeku hasičskézbrojnice a dalšiho postupu ve věci hasičskézbrojnice
ukončenízasedání

Přostor pro dotazy a náměty občanů
Starosta info.muje žastupiielstvo, že Rada se sešla lřikráL,27.9., 1,1-10- a 1.11 a projednáVala
mimo jiné \^ivoj jednáni s Rytiřským ňádem křížovníkůo maje&ovém narovnání, posuzovala
aíchitektonické náVrhy rozšířeníjídelny ZŠDobřichovice, dále projednávala umístění hasiěské
techniky sDH Dobňchovice, vybírala práVního zástupce pro zasiupování města v soudnim řízení,
týkajícímse napadení íegulačnihoplánu, dále rada schválila zadání architektonické studie
UmísténíVyužití požemkův céntru města, jednala o ceno\^ich nabídkách na výstavbu křížku
apod,

Paní Kuěerová upozorňuje na nákladni automobil, kteni stojíjižněkolik let V ulici V Luhu.
Dále lng, arch, Kándl informuje zastupitelstvo o aktuálním děni, týk4ícim se poňzování územního
plánu, Aktuálně odbo. územníhoplánování lvlěslského úřadu Čemošicepracuje na připomínkách
občanů,kteé dosud nejsou všechny zpracovány z důVodu, že pořizovalel zpracovává
pňpomínky několika dalších obci, které jsou ěasové tisni, také proto, že se přednostně zabývá
žalobou na regulační plán a dále z důVodu připomínek dotěených orgánů, stanoviska životního
prostředí lng, Mihala ohledně ochranného pásma lesa.

í.

BEZúPLATNÝ PŘEVoD MAJETKU č. 1295/2 z VLAsTNlcTVí čR Do VLAsTNlcTVí
MĚSTA DOBŘCHOVlCE

starosta uvádí, že město požádalo státni pozemko\^i úřad o bezúplatný převod části pozemku č,
1295/2 do vlastnictví města, Podle §7 se do vlastnictví obcí bezúplalně pňevádí pozemky, které
jsou územním plánem u.čeny k žastavěníveřejně prospěšnou stavbu, nebo kteíéjsou územním
plánem uÉeny pro stavby pro byd|ení, Těmto podminkám Vyhovuje asi polovina pŮVodniho
pozemku č. 1295/2, a io jeho ápadní čási. Na této ěásti by měly Vzniknout dVě nové místní
komunikace, a to prodloužení Krátké ulice a ěást nové spojovaci ulice (dosud bez jména), která
by měla propojit Pražskou ulicis Březovou ulicí a dále s ulicí 5. května, Tyto nové ulice obsahoval
již půVodníÚP z roku 1996, jejich vedení bylo potvzeno i Ve změnách ÚP v roce 2000 a 2006 a
obsahuje je i ReguIaěni plán
díl", státní pozemko\^ý úřad prověřil žádost měsla o
'Dlouhý
bezúplatný převod a k dokončení převodního řízenípotřebuje usnesení zastupitelstva města se
schválením převodu, zbytek pozemku ě. 1295/2 zůstane ve Vlastnictvi cR-sPU, Dále je třeba
schválii bezúplatný převod pozemku ě, ,1361/2 (ostatní plocha) o Výměřé 298 m2 do Vlastnictví
města,

Rada navrhuje zastupitelstvu iento převod schválit jako první, ale zásadní podmínku pro Vznik
dvou nových ulic, které jsou zaneseny v plalném územním plánu města,

usnesení:
zasfupiblstvo města Dobňchovice schvaluje bezúptatný pbvod pozemku č- 1295/2 (ostatní
plocha) o \rýméb 9.854 rř v k. ú. Dobřichovice vzniklého podle geofietického plánu pro
rozdělení pozemku, kbrý zpracovala frrrna Hrdlíčkas.ro. Tetín, a pozemku ě. 13612 (ostatní
plocha) o Výméb 298 íť,z vlastnicfuí ČR - státni pozemkov! úřad do vlastnicfuí mésh
Dobňchovice a pověfuje starcstu mě§a podpisem přislušné smlouvy o převodu.
Prc je všech přítomných 15 zastupitelů.

2.

SCHVÁLENí RozPočToVÉHooPATŘENí č. 3/2016
Starosta krátce okomentoval náVrh rozpočtového opatbni, stim, že zastupitelé obdželi

změna,
v lóaŘiaaecrr poarooný komentář k jednotli\^ým paragrafům rozpoětu, u nichžje navržena
pň]atých
investičních
polo_z!íy
siarosta se vý;aořule v tomto bodď k položce ,,Ponúeni příjmové
rezerva
transteru z káe" -ledná se o přesun příjmu hasiéůna techniku 200 00o z íolu 2015,
poče1
dotací
pu"""""a n" rl*pr'é ootace úětovanéve-r4i,sledku na jiné než planované potožky zachování
i"ni oópÉo" zn'ám, ani neni známo, na které polóžt<y se budou úětovat -.pro jedná
se o
pozemků"
prodeje
z
rozpoáu
DáIe
rožpočtu.
,,Vyrovnání
uýióunáietro
pro
zachování
""rt*éno
pozemků
prodej
plánované
na,
položky
z
rJzéwy
o'bdobné poníženípříjmové
'oar" ue
se jedná o kuliumí akce - ples, Královský
Óip'Óetu.
"ioálicn
""X",iéió
"ii,""á-"ár,d
jsou
piilaté
dotaóní položky a dalšípříjmy (přijmy od
průvod, Vinařské slavnosti, kde
zanmutý
lponzoru) na Královshi průvod a Vinařské slaVnosti uvedené v přijmech - !rydaje lsou zvysene
položc€
ň'á .aiňiC z\^išených- příjmu - \^idaje jsou kryté přijmy z dotací, Dále se !ryjadřuje k
\^ýdaj V
o
dotaci^(uznatelný
ttasiěi - jeoníse Ó doólněni tecňniký, nákladý na přípravu žádosti
V
roce
2016
sDH
členů
,ar"i aoiu"", ktený bude součásti při;mu v roc! zo,tz1+ úprava odměn
j€
d
ná
rozpoětu
se o vyrovnání
dle platnýcn iabulék, Dále komentuje'položku 'Daně a poplatky"potožkách - ponížení' rozpočtóvané ástky na DPH, kie,á nebude dočerpána

fiaá;irw"ň

""
(rezerva).

ialemniŘ tonstatule, ze je z tohoto zřejmé, že limit rozpočto\rých opatření schvalovaných radou
V

částce 500 tis. Kč není nereálný,

Usnesení:

pm rok
zasfupitelstvo mésta Dobňchovice schvaluje rozpočtovéopatření ě. 3 - změnu rozpočtu
předložené struktub. Rozpočet mé;ta uiÉvený na zékkdě tohoto lozpoďového opatbní
je přílohou usnesení.

'u6v

Prc je 14 zastupitetů, 1 se zdžet htasování (lng- arch. Tunková)

3,

PROJEDNÁNÍ STAW OBJEKTU HAS|ČSKÉZBROJN|CE A DALŠÍHOPOSTUPU VE

VĚcl HAslčsKÉzBRoJNlcE

starosta uvádí, že ten1o bod navrhla lng. Klimková a piedává jí stovo, lng, Ktimková konstatuje,
u" nu s, ."""oáni .""tupitelstva dne 29. 3, 2o16 V ámci bodu ,,Zámér budouciho \ryužilíbudov
p*".[" n""Ére ,b;ojnice" byla schváleno, že Zastupitelslvo ukládá.radě zpracovat zadání
"it,]aÉ, ttra vyhodnoti možnosi budoucího lJmístění hasióské zbrojnice, městského úřadu,
rnirlovny a multifuntčníhosálu V centíu města. Dále, že Zastupiielstvo ukládá radě zadat statické
zasedání
il;";;ab;d;v' hasičskézbrojnice a projekt jejl nezbytné opravy, Na 11,áutomobilu
pořízeni
hasicského
iasiupteÉtva rusta starosia uvedl, že méŠtoziskalo dotaci na
jednoduchou garáž,
wsi o,ag mil, Kč s tim, že V 1éio souvislosti bude potřeba Vybudovat
"ě
Dotate ná hasičstý automobilje z píosiředků ]ntegrovaného regionálnjho operaěniho programu
(lRoP). zároveň bv| usnesením schválen překlenovací úvěr ve ,4iši 6,9oo,000,- Kč se splatnosti
iio ár., l, zorz nJ financováni píojektu 'iPořizení velkoobjemové hasicské cisterny pro JSDH
Dobřichovice" s Českou spořitelnou, a,s,
Vtélo souvislosti žádá starosiu o informaci o zpracování této studie a o \^ýsledku slatického
posouzení budo\ry. Případně o stanovení termínů a zodpovědností pro tyto úkoly,
'Ďalé
rng, KiÁxová dotazuje, zda je s pořízením hasiěské cisiemy_spojena nutnosi auto
"" řtemp"rouané garáŽi, aby vóda v cistemě nezmrzla a v jaké fázije \ústavba garáže,
g"iá:ou"t

;;;";;i

I

na jakém bude místě, jaké budou náklady na stavbu, v jakém termínu bude stavba dokončena,

Konstatuje, že V případě, že bude auio pňevžato od dodavatele, je třeba zajistit garážováni,
V opaěném případě se, dle jejího názoru, město vysiavuje riziku, že nebude splněna podmínka
udržitelnosti dotace a mohlo by se stát, že by se dotace musela vrátit, Dále lng, Klimková
konstatuje, že ve zpráVě kont.olního \^ýboru z kontroly JSH z 5,8.2015 byly uvedeny spolřeby
energií - plynu a elektňny za objekt hasióské zbrojnice, spotřeby plynu se pohybují okolo 80-90
tis, roěně a spotřeby elektřiny okolo 45 iis, ročně, Jedná se o Velmi lysoké spotřeby, zejména
spotřeba elektňny je obtížněodůVodnitelná, Navrhuje prověřit, zjakého důVodu jsou spotřeby
takto Vysoké, starosta uvádí, že 25.11, dojde k otevirání obálek pň Miběrovém řízenína nákup
hasiěského auta, Poté budoU přesnější informace a lze dát zadání projektantovi, zda se cistema
Vejde do prostoru po bývalém přístřešku, lng. arch, Tunková se dotazuje, kdo vybírá a posuzuje
archjtekty, kdo nese eventuálně odpovědnost za vrácení dotace. K tomu se vyjadřuje lng. Ježek,
že auto můžebýi garážováno i doěasně V nájmu, nemůže se jednat o provizomí stavbu, lng,
Kándi konstatuje, že Však odhad slavebních nákladů od pana Jurkovce (ccá do 500 tis, Kč) by
násobil až třikrát, projekt Však město můžezadat, až bude znát informaci o přesných rozměrech
cistemového automobilu. lng. Bezděk uvádí, že rada plně respektuje zákon o \^ýbérovémřízeni,
je stanovena směmice o zakázkách malého rozsahu, která přesně specifikuje, jak se postupuje,
ln9. Klimková se dotazJje, zda jsou zakázky maleho .ozsahu pri zadani zverejnovany na poňalu
verejnych zakazek za ucelem ziskani ekonomicky nejvyhodnejsi nabidky, |ng. Kándl hovoří o
stavu stáVajícího objektu, starosta uvádí, žéstatický posudék bude součásiíprojektu a navrhuje
řešit tuto záležitost po 25,11,, kdy budou informace, zda se cistema nevejde do stáVajícího
objéktu.

V rámci diskuze o budování garáže pro no\^ý Vůz hasióů starosta zmínil, že v nedáVné době došlo
k obesláni městem \,rybraných architektů žádostí o vypracováni studie (zájem zatím projevili
pouze 2), která by řešila \^istavbu nové radnice, hasiěské zbrojnice, zázemí pro iechnické služby
a kulturního sálu na pozemcích měsla v centru a možnostijejich umístění.Vedení měsia se proto
chystá obeslat ještě dalši Vybrané architektonické kanceláře s cilem získai alespoň 5 nabídek,
Na toto reagovala l\,4gr, Millerová s tím, že jde o natolik zásadní projekt, že je s podivem, že o
Vzniku a rožeslání žádostí o vypracování studie na takto zásadnívýstavbu nebyli informováni ani
zastupitelé ani veřejnosl, a že ioto zadání není zveřejněno a poádala o jeho zveiejnéni a
zárcýeó, zda by pro projek1 iakovéto důležitostinebylo vhodné zvolit Veřejnou a.chitektonickou
soutěž, nikoliv oslovovat pouze pňedem \,rybrané architekty, Ktomuto náVrhu se pňdala lng, arch,
Tunková a nabidla pomoc pň organizování takovéto soutěže, s lím, že jde o běžný postup, kteni
je použíVánřadou jiných měst a je i podporován Komorou architektů, starosia měsla Vysvětlil
zvolený postup města (oslovení předem vybraných architeklů) tím, že jde o ověřený posiup, při
němž si můžebýt město jisto tím, že pracuje s architekty, kteří odvedou kvalitní práci (Včetně
přesného nacenění stavby atd.).
Poté lng. Kaplan navrhl ukoněit rozpravu, o čemžse hlasuje - 8 prc, 5 proti (lng, Klimková, lng,
Ksand., M9r, l.íi|lerová, tng, arch. Tunková, MgA, Koutník), 1 se zdžel hlasování (lng, Havlík).
V průběhu projednávání tohoto bodu odešel lng. Pánek,

usnesení:
zastupíblsfuo bere na vědorrlí inIormaci starosty, že bylo zpncováno zadání studie, kteň
vyhodnoti možnost umísténíhasičskézbrcjnice, rněslského úřadu, knihovny a multífunkčního
álu v centru měsla a toto zadání bude zveřéjněno, zárcveň beF- na vědomi informaci o stavu
bšeni prcblematiky Výstavby gaňže pro nový hasiěský autofiobil-

je 8 zasíupitelů, ploti

1 (MgA. í,leubeft), 5 se zdželo hlasování (PhDr Růžek,tng. Abel, lng.
Kaplan, Ing- Hampl, lng. Ježek).

Pro

starcsta ukonč ] zasedáníVe 21 hodin
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í2. zasedání zastupitelsfua města

Í

Dobňchovice,

konaného dne í5. listopadu 20í6 v sále MUDr, F. Fúrsta v Dobňchovicích
Zastupitelstvo města Dobřichovice schva|uje bezúplatný převod pozemku ě 1295/2
(osiainí p ocha) o 4i,nrěře 9.854 m: V k ú, Dobňchovice Vzniklého podle geometrického
p ánu pro rozdě ení pozemku, ktený zpracovala ílma Hrd ička s,r,o, Tetín, a pozer.ku č,
1361/2 (ostatni plocha) o \^iměře 29B m', z Vlastnictví ČR - státní pozemko\^ý úřad do
Vlastniciví města Dobřichovice a pověřuje starostu města podpisem příslušnésmlouvy o

1.

přeVodu,

2,

-

Zastupitelsivo schvaluje rozpoětové opatření č, 3
změnu rozpočtu pro rok 20'16
V předložené struktuře, Rozpoěet města Upravéný na ákladě tohoto rozpoáového
opatření je přílohou usnesení,

3,

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci siarosty, že bylo zpracováno zadánístudie, která
\ryhodnotí možnost umístění hasičskézbrojnice, městského úřadu, knihovny a
multifunkčního sálu V centru města a toto zadání bude zveřejněno. Záíoveň bere na
Vědomi infomaci o stavu řešeníproblematiky \^istavby garáže pro no\^i hasiěshi
automobil,

oVěřilI
ane:

lng,

6. y'l

.try'b

JosefJežek

lng. Josef Ksandr

r"m:

dne b

,í

L

d,) .l L

1--:(

lng. Petr Hampl
starosta města Dobřichovice

