Obec Dřínov, 277 45 Dřínov 38
Zápis č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 12.2.2019
Přítomni:
Omluveni:

Václav Bařtipán, Jitka Bocková, Karel Kohl, Ladislava Lorencová, Martin Ševic
Pavel Káš, Iva Štětková
Zasedání se zúčastnilo 7 hostů, prezenční listina tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu.

Program jednání:
1. Informace o činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
2. Příprava oslav 666 let od první zmínky o Dřínově
3. Příprava projektů
4. Smlouvy a dodatky, žádosti o finanční dary
5. Rozpočtová opatření č. 9/2018 a 1/2019
6. Plnění usnesení
7. Různé – dotazy a požadavky občanů, finanční záležitosti obce, materiály doručené po vyvěšení
programu zasedání a další.
8. Diskuse
Zasedání zahájila starostka obce v 18:30 hodin, v době zahájení zasedání je přítomno 5 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je usnášení schopné. Jitka Bocková navrhla diskuzi vést průběžně ke
každému bodu jednání. Program včetně navržených změn byl schválen usnesením č. 4/1 (PRO:5,
PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
V úvodu se přihlásil do diskuse host, který upozornil na havarijní stav stromu v blízkosti své nemovitosti
a zpětně podal informace a fotodokumentaci k pádu stromu na vstupní portál k RD čp. 37. Celá záležitost
byla koncem roku 2017 řešena pojišťovnou, plnění však nebylo uznáno. Bylo nyní dohodnuto, že
poškozený předloží obecnímu úřadu fotodokumentaci a rozpočet opravy poškozeného portálu (čestné
prohlášení) a všichni přítomní zastupitelé se shodli na vyplacení části škody do výše 15 000 Kč.
Další hosté vznesli dotazy na prořezávky v Baďátkách z důvodu špatného osvětlení ulice, prořezávky mezi
prodejnou a hasičárnou a také u rybníka na hrázi k silnici.
Kocem loňského roku byla provedena prohlídka větší části dřevin na veřejném prostranství arboristou
a následně byla provedena bezpečnostní prořezávka. Arborista bude objednán znovu a bude zaurgován
protokol o zdravotní prohlídce dřevin.
Dále bude prověřeno osvětlení ulice v Baďátkách a v případě nedostatečnosti bude objednáno osazení
dalšího svítidla.
K bodu 1
Informace o činnosti obecního úřadu a zastupitelstva
Od posledního zasedání proběhlo několik pracovních porad zastupitelů, na kterých byly projednávány
žádosti sportovců a hasičů, příprava obecních slavností, průběh připravovaných projektů, příprava dalších
záměrů a provozní záležitosti obce.
1.1. Příprava projektové dokumentace na rozšíření stávající hasičárny, Dřínov 18
Jednotka SDH požádala o zvážení možnosti přípravy projektu na rozšíření stávající hasičárny. Po dohodě
byl na místo pozván statik k posouzení stávající stavby. K projektové přípravě následně zaslal cenovou
nabídku, která byla zastupiteli uznána jako přeceněná. V případě nástavby bude nutné provést sondy
základů. Zastupitelé se shodli na odsunutí přípravy projektu na duben, kdy bude dořešena nabídka prodeje
pozemku na stavbu nové hasičárny. Pokud se realizace rekonstrukce hasičárny začne připravovat, poptá
se nový projektant.
1.2. Nabídka prodeje části pozemku p.č. 86/1 na výstavbu nové hasičárny
Majitelem pozemku č.p. 86/1 v obci byla přednesena nabídka části tohoto pozemku pro výstavbu nové
hasičárny.
K. Kohl navrhuje i prověřit, zdali by se vedle hasičárny vešlo i plánované multifunkční hřiště.
Stavba je v souladu s územním plánem a Stavební úřad a Odbor územního plánování nebude vznášet ke
stavbě námitky. Pozemek byl také zběžně prohlédnut statikem a doporučil stavbu na pilířích kvůli
odvzdušnění a radonu.
Cenová nabídka se zastupitelům jeví příliš vysoká a navrhli její snížení, majitel pozemku si vzal čas na
rozmyšlenou.
V případě dohody by se řešila i hranice mezi st.p. 63/1 a p.p. 672/3, které sousedí s p.p. 86/1.

1

Obec Dřínov, 277 45 Dřínov 38
1.3. Oplocení fotbalového hřiště
Zástupci fotbalového oddílu Tělovýchovné jednoty Sokol Dřínov, z.s. (dále jen „spolek“) seznámili na
předchozím veřejném zasedání s plánovanými investičními záměry, které by v letošním roce chtěli
realizovat na fotbalovém hřišti a jeho zázemí. Jedná se především o oplocení hřiště proti lesní zvěři, která
začíná ničit hrací plochu. Práce na oplocení zajistí členové spolku svépomocí, materiál požadují po obci.
Dle dohody je zastupitelstvu předložen soupis potřebného materiálu včetně celkové ceny za jeho pořízení.
Na schůzce na posledním zastupitelstvu padlo, že sloupky budou dřevěné, je na zvážení možnost poptal
akátové dřevo od Lesů ČR. Nicméně rozpočet bude vyšší z důvodu doplnění materiálu po společné
schůzce na fotbalovém hřišti.
Oplocení na straně k obci bude provedeno podél hranice pozemku hřiště p.p. 639/4 určené geometrickým
plánem č. 376-1435/2014, na valech na koruně valů – nejprve bude nutné dotvarovat dosypané části valů,
aby odpovídaly původní části, a přebytečnou zeminu odvézt, na straně k závlahové nádrži bude nutné
projednat se Závlahami Vltava III možnost využití jejich plotu.
Se stavebním úřadem v Kralupech nad Vltavou byl projednán postup pro získání územního souhlasu.
Druhým požadavkem členů spolku je nákup nového traktůrku na zajišťování údržby hrací plochy. Nákup
byl navržen za pomoci získání dotace, do toho se však členové pouštět nechtějí.
Obec je schopna vypomoci, ale pouze za předpokladu přípravy všech potřebných podkladů pro žádost a
vyhledání vhodného dotačního titulu spolkem. Pokud by takto dotace byla získána, bude traktůrek
v majetku obce a spolku propůjčena sepsáním smlouvy o zápůjčce. O dotaci se nepožádalo, neboť nebyly
dodány žádné podklady a termín pro podání žádostí je již uzavřen.
Nyní bylo upřesněno, že se jedná o tvorbu rezervy na nákup nového traktůrku, kterou si zatím bude spolek
vytvářet sám.
Do třetice se na minulém zasedání přítomní členové spolku dotázali na možnost osvětlení fotbalového
areálu, v zimním období nelze hřiště využívat dle potřeb spolku včetně tréninků dětí. Byla zrealizována
konzultace s elektrikářem, osvětlení je reálné, konkrétní výsledek řešení požadavku osvětlení zatím nebyl
zastupitelstvu předložen. Pokud by bylo realizováno nové víceúčelové hřiště, bylo by osvětlení stávajícího
nevyužito.
Jako poslední podnět byla řešena přístavba kabin, které jsou ve vlastnictví spolku. Podle nového
občanského zákoníku je stavba součástí pozemku, a protože pozemek kolem kabin je ve vlastnictví obce,
byla by jakákoliv přístavba rovněž vlastnictvím obce. Proto dnes proběhla na hřišti schůzka se zástupci
spolku a přítomný geodet zaměřil části p.p. 639/4 a p.p. 639/5, na kterých má spolek záměr rozšíření
kabin. Jde o plochu cca 850 m 2 mezi hřištěm a závlahovou nádrží, který se nechá zapsat do KN jako jiná
plocha p.p. 639/11 a pak bude řešeno její vlastnictví. Po dodání geometrického plánu bude potřeba
vyhotovit jednoduchá projektová dokumentace.
Zastupitelstvo proto usnesením č. 4/2 (PRO:5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje záměr darování st.p.
236 pod kabinami a budoucí p.p. 639/11 kolem kabin Tělovýchovné jednotě Sokol Dřínov, z.s.
s podmínkou, že v případě zániku TJ pozemky přejdou zpět do vlastnictví obce a případě převodu na jinou
osobu bude mít obec přednostní právo nabytí, a usnesením č. 4/3 (PRO:5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
ukládá Jitce Bockové připravit s právní kanceláří darovací smlouvu, která by podmínky obce ošetřila.
1.4. Hostinec Na Staré
Zastupiteli byla svolána schůzka s nájemcem, na které byl projednán osobně požadavek nájemce na
vytvoření dodatku ke stávající nájemní smlouvě. Po splnění smluvní povinnosti nájemcem spočívající
v doložení požadovaných dokladů bude ke stávající smlouvě vyhotoven dodatek se změnou
podnikatelského záměru bez požadovaného snížení celkových investic.
Dnes předal nájemce informaci, že na stavební úřad je potřeba dodat plnou moc Obce k jednání spolu
s projektovou dokumentací a nájemní smlouvou. Statik je objednán, vzhledem k vytíženosti se přijde
podívat za 2-3 týdny.
Do příštího veřejného zasedání bude připraven a s nájemcem projednán návrh dodatku k nájemní smlouvě
ke schválení zastupitelstvem.
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a usnesením č. 4/4 (PRO:5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)
schvaluje vydání plné moci nájemci nemovitosti Dřínov, č.p. 8, k zastupování na stavebním úřadě pro
zajištění příslušného souhlasu (povolení) na stavbu pergoly.
1.5. Oprava místních komunikací
Zastupitelka L. Lorenová vznesla návrh na úpravu povrchu místní komunikace „V Zahradách“ v co nejkratší
době, stav komunikace je již dlouhou dobu havarijní. Na toto téma se rozběhla diskuse přítomných, že se
nejedná pouze o tuto komunikaci, ale téměř o všechny. Problém je však finanční otázka, nelze
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upřednostnit pouze jednu komunikaci a na byť dočasnou „opravu“ povrchu se v rozpočtu obce budou
finance těžko hledat. L. Lorencová nabídla zajištění cenové nabídky pro rozhodnutí zastupitelstva.
Od minulého zasedání byla údržba místních komunikací provedena, stav povrchů ale není v ideálním
stavu.
L.Lorencová podotýká, že komunikace v obci jsou v havarijním stavu obecně, ale ve prospěch tohoto
záměru mluví fakt, že komunikace je neustále znehodnocována nájemci „statku“ a vzhledem k její
strategické poloze je i v obecním zájmu uvedení do dlouhodobě přijatelného stavu.
L.Lorencová se pokusí v cenové nabídce zohlednit i součinnost nájemců, se kterými naplánuje osobní
jednání ohledně zamýšleného záměru.
K.Kohl s L.Lorencovou vyzvou podnikatele využívající tuto komunikaci k dopravě těžkými dopravními
prostředky během celého roku ke spoluúčasti na údržbě a opravách této konkrétní místní komunikace.
K bodu 2
Příprava oslav 666 let od první zmínky o Dřínově
Jitka Bocková informovala o průběhu příprav obecních oslav, další schůzka partičky šikovných bude ve
čtvrtek 14.2.
K bodu 3
Příprava projektů
3.1. Průběh přípravy projektové dokumentace na místní komunikace a chodníky
Dnes proběhla konzultační schůzka s projektanty, byla projednána sporná místa a dodány poslední
požadované podklady. Návrh dokumentace bude zpracován a během dubna – května předložen
k odsouhlasení, poté bude zažádáno o stanoviska dotčených orgánů.
V lokalitě křižovatky silnic III. třídy u Hostince Na Staré byl navržen jednosměrný provoz (za využití části
místní komunikace na pozemku p.č. 663/1. Na tuto lokalitu by bylo vhodné nechat zpracovat studii a zaslat
k vyjádření Krajské správě a údržbě silnic. Zastupitelé se dohodli, že v první řadě bude zaslán dotaz na
KSÚS pouze s popisem záměru a zákresem do mapy, který připraví Martin Ševic.
Dále bylo dohodnuto, že všechny schválené změny, které mají vliv na umístění chodníků (včetně vjezdů na
soukromé pozemky) budou projektantům neodkladně poskytnuty.
3.2. Průběh přípravy projektové dokumentace na Mateřskou školku
Projektant v nejbližší době dodá zpracovanou projektovou dokumentaci a je potřeba dodělat inženýring na
místní komunikaci.
3.3. Průběh přípravy projektu revitalizace MVN Dřínovský rybník
V minulém týdnu byl telefonicky kontaktován projektant, který na základě svolaného místního šetření
pracuje na úpravě projektové dokumentace, aby sdělil postup a termíny, během příštího týdne zašle návrh
pracovnici odboru životního prostředí v Kralupech nad Vltavou k posouzení. Dnes znovu telefonicky
potvrdil, zašle cenovou nabídku na úpravu projektu. Je nutné prověřit smlouvu se společností AXIOM, která
projektovou dokumentaci zpracovávala, aby se přesně určilo, kdo ponese náklady za opravu projektu –
prověří zastupitelé na nejbližší pracovní poradě.
3.4. Průběh pořizování Změny č. 2 územního plánu Dřínova
Proběhlo veřejné projednání a nyní jsou zapracovávány připomínky a stanoviska dotčených orgánů, finální
návrh by měl být doručen každým dnem.
3.5. Příprava nových projektů:
- multifunkční hřiště v lokalitě u rybníka mezi ČOV a Dirty parkem, popřípadě na nabízeném
pozemku pod rampou
- kompostárna, v případě získání pozemků st. 189 (žlab) a pozemkové 190 (manipulační plocha)
- oprava zvoničky a pomníku padlých. Host požádal při přípravě projektu o zabezpečení lanka na
zvonění. Přítomný host seznámil přítomné o nově poskytovaných dotací Ministerstvem obrany,
termín ukončení příjmu žádostí je 10.3.
Po prověření titulu a projednání připravenosti projektu na obnovu pomníku padlých zastupitelstvo
usnesením č. 4/5 (PRO:5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje přípravu a podání žádosti na neinvestiční
záměr Obnova pomníku padlým do dotačního programu Ministerstva obrany 107290 – Zachování a
obnova historických hodnot I.
K bodu 4
Smlouvy a dodatky, žádosti o finanční dary
4.1. Cenová příloha pro rok 2019 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností FCC Česká republik, s.r.o.
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Při projednávání rozpočtu na letošní rok byly již změny cen u části komodit známy a do rozpočtu zahrnuty.
Ceny komodit byly na stejné úrovni od roku 2015.
Zastupitelstvo usnesením č. 4/6 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje cenovou přílohu pro rok
2019 ke smlouvě o dílo č. S 09 38 00 136, uzavřené s FCC Česká republika, s.r.o.
4.2. Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany
Zastupitelstvo obce Zlosyň vzneslo návrh na spolupráci při zajištění požární ochrany od 1.7.2019, kdy
jejich obci končí Smlouva s obcí Vojkovice. Návrh smlouvy byl zaslán okresnímu hasičskému sboru ke
schválení.
Zastupitelstvo usnesením č. 4/7 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje uzavření Smlouvy
o zabezpečení požární ochrany s obcí Zlosyň.
4.3. Žádost o poskytnutí daru
Knihovna města Mladá Boleslav jako každoročně žádá o finanční dar na provoz meziknihovního
výměnného knižního fondu. L. Lorencová při projednávání tohoto bodu požádala o zajištění nákupu nových
knih do obecní knihovny. V letošním rozpočtu již nějaká rezerva vytvořena je, v minulosti se knihy do
knihovny příliš nenakupovaly a obnovení knihovního fondu je vhodné.
Zastupitelstvo usnesením č. 4/8 (PRO:5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje uzavření Darovací smlouvy
s knihovnou města Mladá Boleslav ve výši finančního daru 1500 Kč.
4.3. Žádost pořadatelů Dřínovského krosu o finanční příspěvek
na jubilejní 10. ročník ve výši 8 000 Kč. S příspěvky na sportovní a kulturní činnost je v rozpočtu počítáno a
usnesením č. 3/8 bylo schváleno uzavření veřejnoprávních smluv na příspěvky na činnost ve výši
schváleného rozpočtu pro rok 2019 na §3419. Zastupitelstvo usnesením č. 4/9 (PRO: 5, PROTI: 0,
ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z obecního rozpočtu
pořadatelům Dřínovského krosu ve výši 8 000 Kč.
K bodu 5
Rozpočtové opatření číslo 9/2018 a 1/2019
RO č. 9/2018 byly upraveny především daňové příjmy a dorovnání čerpání dotací.
RO 1/2019 upravuje zvýšení příspěvku na výkon státní správy a změnu rozpočtové skladby na § ochrany
obyvatelstva.
Zastupitelstvo usnesením č. 4/10 (PRO:5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí rozpočtová
opatření č. 9/2018 a 1/2019
K bodu 6
Plnění usnesení
38/11 Martinu Ševicovi a Karlovi Kohlovi
Svolat nové jednání vlastníků pozemků dotčených GP č. 378
trvá, stále se nedaří zastihnout p. Klempára, hledá se alternativní řešení k vyřešení vlastnictví pozemků
pod vodotečí Dřínovský potok.
Byli obesláni pověření exekutoři, kteří vedou exekuce na dotčené pozemky se žádostí o odkoupení
pozemků koryta umělého vodního toku. Sdělením soudního exekutora Mgr. Tunkla bylo sděleno, že
povinný podal návrh na zahájení insolvenčního řízení a je nutné počkat na rozhodnutí insolvenčního
soudu. Dále byl obeslán insolvenční správce, který se dosud neozval.
Karel Kohl informoval o průběhu: Soud nařizuje přezkumné jednání a svolává schůzi věřitelů na den
19.2.2019 v 9.00hod., do sídla Městského soudu v Praze, Slezská 9, Praha 2. Počkáme na rozhodnutí
z jednání a oslovíme opět Mgr. Janu Luštíkovou – Insolvenčního správce.
Termín: do 30.6.2019
25/10 Jitce Bockové
Prošetření podnětu týkajícího se poškozování domu č.p. 19 a předložení návrhu řešení na nebližším
zasedání zastupitelstva
splněno, realizace byla KSÚS přislíbena s tím, že provedení bude řešeno ve spolupráci s obcí.
S cestmistrem bylo průběžně dále jednáno a práce urgovány. Při provedených prohlídkách bylo zjištěno:
odvádění dešťových vod ze střechy nemovitosti do pozemku, který má být odvodněn, odvod vody ze
silnice ani přilehlého pozemku není technicky jak zajistit, nikde poblíž není dešťová kanalizace a
charakteristika terénu také odvodnění neumožní.
Majitel nemovitosti poté provedl úpravy odvodnění tak, aby voda ze střechy nestékala pod základy
nemovitosti. Nemovitost se již dále nezamokřuje a majitel nemovitosti bude záležitost řešit při výstavbě
chodníku (obec připravuje projektovou dokumentaci).
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33/20 L. Lorencové
Zajistit zaměření zbývající části hranice p.p. 64/35
trvá, stále se čeká na návrh geometrického plánu a souhlasného prohlášení
Termín: do 31.12.2019
2/16
M.Ševicovi
Projednat do konce listopadu požadavek s okolními obcemi na lince 470
Splněno, 3.ledna byl rozeslán okolním obcím návrh dopisu na ROPID, IDSK a Odbor dopravy KÚSK
s požadavkem na zrušení zajíždění víkendových spojů do obce Zálezlice a vypuštění zastávek "Zálezlice"
a "Zálezlice, Kozárovice" z licence linky PID č. 470, protože obec Zálezlice se nepodílí na úhradě ostatní
dopravní obslužnosti hrazené obcemi na lince PID č. 470 a není ani smluvní stranou Smlouvy o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na linku PID č. 470 a využitím ušetřených kilometrů na rozšíření
dopoledního spojení v pracovních dnech tak, aby se v úseku Chlumín – Obříství stávající tříhodinový
souhrnný interval linek PID č. 348 a 473 zkrátil na cca 1,5 hodiny a v úseku Újezdec – Dřínov – Kralupy
nad Vltavou se stávající tříhodinový souhrnný interval linek PID č. 470 a 372 zkrátil na cca 2 hodiny.
Bohužel ne všechny obce přistoupily k podpisu aktivně, a tak poslední podepsaly dopis až dnes. Ihned
poté byl dopis odeslán všem třem adresátům.
Pokud požadavku vyhoví, mohl by během března Ropid poslat návrh úprav jízdních řádů a jeho projednání
bychom svolali jednání všech dotčených obcí, aby úpravy - vzhledem k lhůtám pro schvalování JŘ - mohly
platit od června.
2/19
Jitce Bockové
Zajistit zpracování plánu obnovy kanalizace a ČOV k vytvoření finančního fondu obnovy kanalizace a ČOV
Trvá, dokument je rozpracovaný, zatím nedokončený.
Termín 28.2.2019
3/24
Jitce Bockové
Projednání s KSÚS označení krajnic silnic mezi sousedními obcemi čarami a patníky
Splněno, s cestmistrem p. Novákem byly požadavky občanů projednány. Patníky budou postupně
osazovány od letošního roku. V plánu investic jsou pro letošek zahrnuty také opravy krajnic, jejich značení
bílou čarou bude provedeno až po realizaci oprav. S tímto se však podle sdělení cestmistra letos počítat
nedá.
3/30
Komisi rozvoje obce
Zajistit místní prohlídku a připravit návrh potřebných prací na opravě havarijního stavu břehu rybníka
navazujícího na pozemky u č.p. 25
Karel Kohl
V neděli 10.2.2019 proběhla schůzka u rybníka, za přítomnost Karla Kohla, Václava Bařtipána a Petra
Švehly. Byl posouzen stav přítoku do rybníka a odkalovací části rybníka. Na místě byl navržen způsob
nápravy, která proběhne ve 2. polovině měsíce března, odbagrováním nánosů a tím umožněno odtoku
nadbytečné vody v této části rybníka. Komise navrhla požádat hasiče o součinnost na této akci. Dále bylo
navrženo pokácení akátů na břehu u silnice, jsou nakloněny nad hladinu a ulamují se větve. Posouzení
bude objednáno u arboristy spolu s ostatním požadovaným prořezem.
3/35
Jitce Bockové
Prověření osvětlení ulice V Baďátkách, objednání prořezávky stromu a případné dosazení další lampy
do ulice
Prořezávka byla provedena. Bylo dohodnuto zajištění osazení světla uprostřed uličky, Karel Kohl požaduje
také dokončit prořezávky i na stromech před obecním úřadem.
K bodu 7
Různé
7.1. Žádost o pronájem části pozemku 46/1 přiléhající k pozemku 46/5
Manželé Urbanovi požádali o pronájem části pozemku 46/1, který přiléhá k jejich pozemku, na kterém nyní
dostavují rodinný dům.
Zastupitelstvo usnesením č. 4/11 (PRO:5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) schvaluje zveřejnění záměru
pronájmu části pozemku 46/1 konkrétním žadatelům.
7.2. Podnět na pořízení změny územního plánu
Majitelky nemovitosti č.p. 20 ve Dřínově podaly podnět ke změně územního plánu v regulativech pro
smíšené plochy obytné z důvodu nesouladu podmínky maximální výšky hřebene střechy (8 metrů od
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nejnižší části rostlého terénu) s podmínkou maximální hladiny zástavby (dvě nadzemní podlaží a podkroví,
jedno podzemní podlaží). O změnu je zažádáno na náklady pořizovatele.
Podmínky regulativ v platném územním plánu v souladu s legislativou jsou a byly stanoveny tak, aby
regulovaly výšku budov pro venkovskou zástavbu.
Zastupitelstvo usnesením č. 4/12 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) neschvaluje podnět majitelů
nemovitosti č.p. 20, Dřínov, na pořízení změny územního plánu na náklady pořizovatele.
7.3. Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2018
Minulý týden zaslal Ropid vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2018. Největší přeplatek 1.925,30 Kč byl
na lince 663, na které jezdí jen několik spojů ve špičkách pracovních dnů, na lince 470, která je v provozu
celotýdenně, byl přeplatek jen 713,59 Kč, protože víkendové spoje zajíždí i do obce, která na dopravní
obslužnost nepřispívá. Na lince 372 byl v I. pololetí přeplatek největší – 2.011,68 Kč, ale od června a od
září přibyly nové spoje dopoledne a v noci, které výtěžnost linky snižují, ale byly občany poptávány – za
II.pololetí je přeplatek jen 201,79 Kč. O přeplatky bude snížena záloha na dopravní obslužnost na I.pololetí
2019 – ta činí měsíčně 14.769,80 Kč na linku 372, 2.513,80 Kč na linku 470 a 1.003,50 Kč na linku 663.
Příslušné dodatky smluv na jednotlivé linky na rok 2019 však dosud nebyly rozeslány.
Zastupitelstvo usnesením č. 4/13 (PRO:5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí vyúčtování
dopravní obslužnosti za rok 2018.
7.4. Prodloužení tramvajové trati Praha, Kobylisy – Zdiby, Sedlec
Ondřej Kališ zaslal žádost o předběžné stanovisko obce k záměru Tramvajová trať Kobylisy - Zdiby v
souvislosti s případným zkrácením autobusových linek.
Zastupitelstvo bylo předběžně se záměrem seznámeno a po projednání dospělo k následujícím závěrům:
zastupitelé obce nevidí v prodloužení tramvajové trati a zkrácení autobusových linek pro naše občany
žádný přínos, ba naopak dojde ke zhoršení komfortu cestování.
Naprostá většina lidí, která od nás dojíždí do Prahy, přestupuje v Kobylisích na metro, jímž pokračuje dále
po Praze. Nově by jim přibyl jeden přestup plus čekání na přestup minimálně 5 až 10 minut. Navíc
s ohledem na skutečnost, že ve špičkách se u metra sjíždí dva až tři autobusy, by si řada cestujících
v tramvaji nesedla, což u příměstské linky není ideální stav.
Konečná tramvaje je navrhována v poli daleko od nejbližší zástavby a to zvláště v nočních hodinách a
v zimě nepřidá k pohodlí cestování. Vzhledem k umístění konečné navíc nebude odstraněno
nejproblematičtější místo na příjezdu do Prahy – okružní křižovatka Na Staré poště u exitu 1 dálnice D8.
Za mnohem lepší řešení pro atraktivnost veřejné hromadné dopravy bychom viděli slibované prodloužení
vyhrazeného pruhu pro autobusy až do Zdib, popř. až k okružní křižovatce, a nasazení – alespoň na
některé linky – trolejbusů nebo elektrobusů s vybudováním dobíjecích stanic na konečných s velkým
obratem vozů. Vzhledem k horizontu vybudování tramvajové trati a rozvoji elektromobility se dá
předpokládat, že do té doby budou vyvinuty ještě ekologičtější technologie, které budou provozně mnohem
levnější než tramvaje, nemluvě o nákladech na vybudování a údržbu tramvajové trati.
Pokud by už tramvajová (vlakotramvajová) trať měla mít smysl, musela by být vybudována alespoň do
Odoleny Vody (s 6 tisíci obyvateli oproti Sedlci se 400 obyvateli) a ideálně být napojena na železniční
kolejovou síť.
Výsledek projednání bude zaslán tazateli.
7.5. Sdružení obcí a spolků Koridor D8 - rok 2018
Koridor D8 sdružující dvě města, třináct obcí a osm spolků, které zastupují tedy bez mála 20 000 obyvatel
žijících na ploše 8853 ha, má za sebou již roční působení. Během tohoto období se zapojil do desítky
řízení, v jejichž rámci podali jeho členové celou řadu připomínek a námitek, bylo vypracováno značné
množství odborných posudků a právních analýz. Členové Koridoru D8 jsou přesvědčeni, že se jim alespoň
částečně podaří eliminovat nárůst dopravní a hlukové zátěž z nových skladovacích a průmyslových záměrů
v našem regionu, že se jim podaří snížit negativní dopady na vodní režim krajiny, ovzduší a půdní fond, a
že u záměrů, které se investorům u státních orgánů povede prosadit, vybojujeme potřebná kompenzační
opatření.
Na naše připomínky došla od společnosti Mercedes Benz odpověď. Zároveň společnost Dunstar, která je
součástí skupiny CTP a která bude projekt realizovat, navrhla osobní jednání se zástupci obce, termín je
dohodnut na příští týden.
Dále byl opakovaně předložen požadavek Sdružení Koridor D8 na schválení finančního příspěvku na
činnost spolku. Vzhledem ke skutečnosti, že územní plán obce Dřínov neumožňuje výstavbu komerčních a
skladovacích hal, řeší pouze problémy s dopravou a nepotřebuje právnické rozbory všech záměrů, nebude
vynakládat prostředky na činnost Sdružení. Memorandum obec schválila z důvodu zajištění stejného
postupu s ostatními dotčenými obcemi.
Zastupitelstvo usnesením č. 4/14 (PRO:5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) neschvaluje příspěvek na činnost
Sdružení Koridor D8
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7.6. D.A.S. Nabídka zastupování obce v právních záležitostech
Zástupce společnosti D.A.S. předložil nabídku spolupráce s naší obcí.
Zastupitelé po projednání došli k závěru, že nabízené služby obec nevyužije.
7.7. Stav finančních prostředků obce
K dnešnímu dni:
Česká spořitelna běžný účet
301 055,06 Kč
Česká národní banka
14 941,11 Kč
GE Money Bank běžný účet
1 027,21 Kč
GE Money Bank spořicí účet
3 410 362,29 Kč
Pokladní hotovost
157 142,00 Kč
Majetkový účet – Nemovitostní fond
144 185,61 Kč
Česká spořitelna úvěrový účet
- 8 122 160,87 Kč
Zastupitelstvo usnesením č. 4/15 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí stav finančních
prostředků Obce.
7.8. Zprávy Městské policie Odolena Voda
Zastupitelstvo usnesením č. 4/16 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) bere na vědomí zprávy o činnosti
Městské policie Odolena Voda
K bodu 8
Diskuse
Diskuse byla vedena v průběhu zasedání
Jitka Bocková navrhuje požádat znovu obec Úžice o úpravu katastrální hranice kolem Červené Lhoty
a dořešit úpravu katastrální hranice s obcí Zlosyň na Dřínovském vrchu. V minulých volebních obdobích
byly se zastupiteli okolních obcí možnosti projednávány, ale konkrétně se zatím podrobnosti nedohodly.
Zastupitelstvo usnesením č. 4/17 (PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0) ukládá komisi rozvoje obce
přípravu podkladů pro jednání s obcemi Úžice a Zlosyň o úpravě katastrálních hranic.
Zasedání ukončeno v 21:20 hod.
Zapisovatelka: Ladislava Lorencová

Jitka Bocková
starostka obce

Karel Kohl
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Iva Štětková

Martin Ševic

Přílohy:
1. Prezenční listina hostů
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Usnesení č. 4
ze zasedání zastupitelstva obce Dřínov ze dne 12.2.2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
4/1
program včetně navržených změn
4/2
záměr darování st.p. 236 pod kabinami a budoucí p.p. 639/11 kolem kabin Tělovýchovné jednotě
Sokol Dřínov, z.s. s podmínkou, že v případě zániku TJ pozemky přejdou zpět do vlastnictví obce a
případě převodu na jinou osobu bude mít obec přednostní právo nabytí
4/4
vydání plné moci nájemci nemovitosti Dřínov, č.p. 8, k zastupování na stavebním úřadě pro
zajištění příslušného souhlasu (povolení) na stavbu pergoly
4/5
přípravu a podání žádosti na neinvestiční záměr Obnova pomníku padlým do dotačního programu
Ministerstva obrany 107290 – Zachování a obnova historických hodnot I
4/6
schvaluje cenovou přílohu pro rok 2019 ke smlouvě o dílo č. S 09 38 00 136, uzavřené s FCC
Česká republika, s.r.o.
4/7
Smlouvy o zabezpečení požární ochrany s obcí Zlosyň
4/8
uzavření Darovací smlouvy s knihovnou města Mladá Boleslav ve výši finančního daru 1500 Kč
4/11
zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 46/1 konkrétním žadatelům
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
4/12
podnět majitelů nemovitosti č.p. 20, Dřínov, na pořízení změny územního plánu na náklady
pořizovatele
4/14
příspěvek na činnost Sdružení Koridor D8
Zastupitelstvo obce ukládá:
4/3
Jitce Bockové připravit s právní kanceláří darovací smlouvu, která by podmínky obce ošetřila
4/17
komisi rozvoje obce přípravu podkladů pro jednání s obcemi Úžice a Zlosyň o úpravě katastrálních
hranic
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
4/9
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z obecního rozpočtu pořadatelům
Dřínovského krosu ve výši 8 000 Kč.
4/10
rozpočtová opatření č. 9/2018 a 1/2019
4/13
vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2018
4/15
stav finančních prostředků Obce.
4/16
zprávy o činnosti Městské policie Odolena Voda
Zapisovatelka: Ladislava Lorencová

Jitka Bocková
starostka obce

Karel Kohl
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Iva Štětková

Martin Ševic
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