Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 6. 8. 2012, od 17:00 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Ing. Lenka Hanáčková, Ing. Josef Kalous, Ing. Vendula
Kliková, Ing. Pavel Hajný
Omluveni: Jana Aulická, Michal Vršecký

Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 30. 7. 2012.

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení minimálního počtu členů okrskové volební komise do voleb Zastupitelstva
Středočeského kraje konaných ve dnech 12. a 13. října 2012
3) Jmenování zapisovatele pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
4) Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy k zajišťování výkonu činnosti obecní
policie s Městem Unhošť
5) Různé
6) Diskuse
7) Usnesení a závěr

Program byl odsouhlasen.

ad1)

Zapisovatelem je odsouhlasena:
Pavla Fairaizlová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Ing. Vendula Kliková, Ing. Josef Kalous

Ad2) Zastupitelé určili, že minimální počet členů okrskové komise bude 6 (včetně
zapisovatele).
Pro: 5 zastupitelů
Ad3) Zastupitelé jmenovali zapisovatelkou pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
konané ve dnech 12. a 13. října 2012 - Pavlu Fairaizlovou.
Pro: 5 zastupitelů
Ad4) Starosta předložil zastupitelům návrh změn týkající se „Veřejnoprávní smlouvy
k zajišťování výkonu činnosti obecní policie“ s městem Unhošť. Změny se týkají
čl.III. smlouvy. Dále starosta uvedl, že tyto změny jsou v jednání a na MÚ Unhošť byl
dne 31.7. zaslán dopis, ve kterém nesouhlasíme s navýšením měsíční paušální částky
ze současných 1.200,- Kč na navrhovaných 4.000,- Kč, jelikož městu Unhošť plyne do
rozpočtu též příjem z pokut udělených v obci Velká Dobrá. Další jednání je odročeno
na 09/2012.

Ad6) různé
Ing. Pavel Hajný předložil zastupitelům rozšíření požadavků obce k prověření
v územním plánu Velká Dobrá a to o tyto body:
• Prověřit možnost vymezení plochy přistávací a vzletové dráhy letiště Kladno jako
veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury (pokud se jedná o stavbu,
zastavitelnou plochu), resp. Jako veřejně prospěšné opatření (pokud se jedná o
nezastavitelnou plochu), s možností vyvlastnění a předkupního práva, z důvodu
řádného užívání pro stanovený účel dle § 170 odst.1.a) stavebního zákona, (požadavek
č. 30 do zadání).
• Prověřit rozšíření silnice č. III/2384 přes pozemek č.688 proti stávající nemovitosti na
p.č. 193, zároveň vyřešit trasu a průchody cyklostezky v místě křížení s touto silnicí,
z důvodu bezpečnosti provozu na této části pozemní komunikace (požadavek č. 31 do
zadání).
• Pás izolační zeleně podél R6: podél rychlostní silnice R6 směrem k obci bude navržen
pás ochranné zeleně, na nezastavitelných plochách v navrhované části ˇUP, na
zastavitelných plochách pro bydlení i výrobu bude navržen pás zeleně jako územní
rezerva, a to z důvodu vytvoření urbanistického předpokladu pros snížení negativních
hygienických účinků na stávající obytné plochy z dopravy na rychlostí silnici R6
(požadavek č. 32 do zadání).
• Navrhnout nové plochy pro sportoviště na p.č. 771/1 navazující na stávající plochy
sportovišť v obci (požadavek č. 33 do zadání).

Zapsala : Pavla Fairaizlová …………………

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

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Ing. Vendula Kliková

……………………………
Ing. Josef Kalous

