Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 2. 4. 2012, od 18:00 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Ing. Lenka Hanáčková, Ing. Josef Kalous, Ing. Vendula
Kliková, Jana Aulická, Ing. Pavel Hajný, Michal Vršecký

Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 26. 3. 2012.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Výroční zpráva ZŠ a hospodaření za rok 2011
Územní plán – zadání
MAO a.s. – Dodatek č. 2 ke SoD č. 396 0000
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Program byl odsouhlasen.
ad1) Zapisovatelem je odsouhlasena:
Pavla Fairaizlová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Ing. Josef Kalous, Michal Vršecký
ad2) Zastupitelstvo projednalo Výroční zprávu ZŠ o hospodaření za rok 2011. Bez
připomínek.
Pro: 7 zastupitelů
ad3) Územní plán – zadání - viz přiložená tabulka
Zastupitelé zdůraznili, že jedna z priorit nového územního plánu je zpřísnění regulativů
pro průmyslovou zónu (zákaz chemické výroby, pyrolýzy spalovny atp.).
ad4) Zastupitelům byl předložen Dodatek č. 2 MAO, a.s. ke SoD č. 396 0000. Zastupitelé
s tímto dodatkem nesouhlasí.
Proti: 7 zastupitelů
ad5) různé
ESTA, s.r.o. – zastupitelům byl předložen ke schválení Dodatek č. 2 ke SoD ze dne
14.10.2011 na stavbu „Oprava kanalizace východ“.
Pro: 7 zastupitelů

ČEZ Distribuce, a.s. – zastupitelům byla předložen návrh konečné smlouvy na zřízení
věcného břemene na pozemku 1015/18 ostatní plocha.
Pro: 7 zastupitelů.
RWE GasNet, s.r.o. – zastupitelům byla předložena Kupní smlouva na odkup
plynárenského zařízení – distribuční sítě propojení na stavbě „Velká Dobrá „Na
Klínách“. Kupní cena činí včetně DPH 1.406.640,- Kč
Pro: 7 zastupitelů
Spalovna
Starosta podal informace o tom, že na základě podnětu pana Peterky, o tom že na
zařízení pyrolýzní linky bylo prováděno neoprávněné měření spalin, byla společně se
stavebním úřadem Kladno provedena kontrola na místě. Zde se všichni dozvěděli, že
technologie se bude stěhovat z Velké Dobré.

Zapsala : Pavla Fairaizlová …………………

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

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Ing. Josef Kalous

Příloha: tabulka – příloha k územnímu plánu

……………………………
Michal Vršecký

