Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 8.února 2011, od 18:00 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní
: Ing.Zdeněk Nosek,Ing.Josef Kalous, Michal Vršecký, Ing.Lenka Hanáčková,
Jana Aulická, Ing.Vendula Kliková, Ing.Pavel Hajný
Zasedání bylo svoláno starostou Ing.Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 28.1.2011.
Navržený
program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Obecní ples
3) Smlouva s paní Sychrovskou – útulek Bouchalka
4) Spolupráce s hasiči z Braškova
5) Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. – pozemky p.č.775/1,775/25,1497
6) Provozní řád ČOV
7) Návrh petice - nesouhlas s realizací záměru „Pilotní a demonstrační linka na likvidaci odpadů“
8) Smlouva o zprostředkování prodeje stavebních pozemků
9) Jmenování zapisovatele do Senátních voleb
10) Meritum – ČEZ Distribuce
11) Meritum – ČEZ Distribuce
12) Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti
13) Zřízení nových webových stránek obce Velká Dobrá
14) Zpráva BOZP – ZŠ
15) ZŠ – převod fin.prostředků do rezervních fondu a do fondu odměn
16) MŠ – převod fin.prosředků do rezervních fondu a do fondu odměn
17) Stočné – provozovny
18) Diskuse
19) Usnesení a závěr
Program byl odsouhlasen.

ad1) Zapisovatelem je odsouhlasena:
Karolina Tesárková
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Ing.Pavel Hajný, Vendula Kliková
ad2) Obecní ples: rozpočet – hudba 7.000,-,předtančení 3.000,-,tombola 2.000,-,květiny
4.000,-,ubrusy – 2.000,-,vstupné 100,-,lístek do tomboly 10,-, – schválen
pro: 7 zastupitelů
ad3) Smlouva o spolupráci s paní Eugenií Sychrovskou – útulek „Bouchalka“ - schválena
pro: 7 zastupitelů
ad4) Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany – dobrovolní hasiči Braškov
schválena
pro: 7 zastupitelů
ad5) Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. – pozemky p.č.775/1,775/25,1497
– schválena

pro: 7 zastupitelů
ad6) Provozní řád ČOV, zpracovaný firmou Envipur - schváleno
pro: 7 zastupitelů
ad7) Návrh petice - nesouhlas s realizací záměru „Pilotní a demonstrační linka na likvidaci
odpadů“.

Zastupitelé berou na vědomí.
ad8) Smlouva o zprostředkování prodeje stavebních pozemků Pražská realitní kancelář –
ROYAL – schváleno
pro: 7 zastupitelů
ad9) Jmenování zapisovatele do Senátních voleb – Karolinu Tesárkovou - schváleno
pro: 7 zastupitelů
ad10) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí,a.s.
číslo IV-12-6011302/2 - schválena
pro: 7 zastupitelů
ad11) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí,a.s.
číslo IV-12-6011302/2
pro: 7 zastupitelů
ad12) Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č.ZN1/0342736149 s Českou
spořitelnou,a.s. a manželi Březinovými – pozemek p.č.84/23, 86/4 - schváleno
pro: 7 zastupitelů
ad13) Zřízení nových webových stránek Obce Velká Dobrá.
Zastupitelé berou na vědomí.
ad14) Zpráva BOZP pro Základní školu Velká Dobrá, okres Kladno.
Zastupitelé berou na vědomí.
ad15) ZŠ – ponechání hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši 68.863,41,-Kč a jeho
převod do rezervního fondu – 38.863,41,-Kč a fondu odměn – 30.000,-Kč – schváleno
pro: 7 zastupitelů
ad16) MŠ – ponechání hospodářského výsledku za rok 2010 ve výši 65.635,38,-Kč a jeho
převod do rezervního fondu – 35.635,38,-Kč a fondu odměn – 30.000,-Kč – schváleno
pro: 6 zastupitelů
zdrželi se hlasování: Jana Aulická
ad17) Provozovny v obci - výše stočného je určena dle přílohy č.12 k vyhlášce č.428/2001
Sb. o vodovodech a kanalizacích: výše stočného pro fyzické osoby podnikatele a
právnické osoby dle následujícího vzorce:
1 zaměstnanec x spotřeba dle vyhlášky x 32,50,- Kč - schváleno
pro: 7 zastupitelů
ad18) P.Slapnička měl dotaz proč se pozvánka a program na veřejné zasedání nevyvěšuje na
delší dobu => p. starosta odpověděl, že Obec V.D. informaci o konání zasedání

zastupitelstva vyvěšuje v souladu se zákonem.č.128/2000 Sb. o obcích, dle § 93 odst.1

Zapsala : Karolina Tesárková …………………

..........................................
starosta

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:
………………………….
Ing.Pavel Hajný

……………………………
Ing.Vendula Kliková

