Zastupitelé:
Přítomni: 6
Omluvena: Ing. Kliková

USNESENÍ

č. 20

zastupitelstva obce Velká Dobrá z jednání konaného dne 14. 3. 2016
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších změn a doplnění:

I.
-

-

-

-

-

-

-

SCHVALUJE:
vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce komunikací Komenského náměstí“
firmu STRABAG a.s. s cenou 2.084.844,- Kč bez DPH, lhůtou realizace 30 dnů a
záruční lhůtou 60 měsíců
Výroční zprávu o hospodaření a účetní závěrku ZŠ za rok 2015 a převod zisku do
fondu odměn ve výši 7.593,56 Kč
Výroční zprávu o hospodaření a účetní závěrku MŠ za rok 2015 se ziskem ve výši
93.121,56 Kč a rozdělení zisku takto: do rezervního fondu ve výši 73.121,64 a do
fondu odměn ve výši 20.000,- Kč
odpisový plán MŠ na rok 2016
Výši věcného břemene ,,Právo uložení, údržby a oprav kanalizačního řadu“ na stp. č.
70, na adrese Komenského náměstí 24, Velká Dobrá stanovenou znaleckým
posudkem č.4629-10/16 na částku 29.989,25 Kč
postup obce ohledně koupě pozemku par.č. 1448 u spol. Aure, v.o.s. (tj. schvalování
jednotlivých nabídek kupní ceny formou per rollam) a vyjadřují souhlas dále cenu
nenavyšovat
příspěvek na Maškarní ples pro dospělé pořádaný obcí 2. 4. ve výši 8.000,- Kč a cenu
vstupného ve výší 80,- Kč v masce, a 100,- Kč bez masky.
příspěvek na promítání filmu v pátek 8.4. od 19. hodin v KD Velká Dobrá s titulem
„SPECTRE“ ve výši 6.500,- Kč a vstupné pro občany ve výši 20,- Kč.
Plánovací smlouvu s Ing. Koulou a zavazuje se přijmout dokončenou stavbu
veřejného osvětlení do majetku obce za dohodnutou kupní cenu 1,- Kč.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene par.č. 400/15 mezi Janou
Zimovou, obcí Velká Dobrá a spol. STAVBY Unhošť,a.s. s fin.plněním pro obec ve
výši 30. tis. Kč ve dvou splátkách
Smlouvu o spolupráci s Českým rybářským svazem, z.s., kde se obec zavazuje
vyplatit příspěvek 20. tis. Kč/rok a Český rybářský svaz, z.s. napomáhat obci při
správě a údržbě rybníka, atd.
Smlouvu č. 459/21/16/21200/ČER mezi ŘSD, obcí Braškov a obcí Velká Dobrá
dodavatele plynu pro obec na základě uskutečněné elektronické aukce společností
A-TENDER,s.r.o. Vítězem této aukce se stala společnost Pražská plynárenská, a.s.
s nabídkovou cenou 399,- Kč/MWh, tj. celkem 198.466,- Kč bez DPH /dodávka
plynu pro MŠ, ZŠ a OÚ/ na období 1.4.2016 – 31.12.2017.
USNESENÍ BYLO VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ČLENY OZ SCHVÁLENO

………………………………………….
Ing. Zdeněk Nosek, starosta

………………………………………
Zdeněk Zahrádka, místostarosta

