Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 5. 3. 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
Omluven: Michal Vršecký

Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 27. 2. 2012.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Převod do rezervního fondu a fondu odměn ZŠ a MŠ
Výroční zpráva MŠ o hospodaření za rok 2011
Projednání zprávy České školní inspekce a návrh opatření
Projednání smlouvy o organizaci výkonu veřejné služby
Výběrové řízení na údržbu zeleně
Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a. s. (Družec Zátiší 39
Lanovski – posílení KNN)
8) Různé
9) Diskuse
10) Usnesení a závěr
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Program byl odsouhlasen.
ad1) Zapisovatelem je odsouhlasena:
Pavla Fairaizlová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Ing. Vendula Kliková, Jana Aulická
ad2) Zastupitelstvo projednalo předložené žádosti o ponechání hospodářského výsledku a
jejich převody do rezervních fondů a fondů odměn.
Pro: 6 zastupitelů
ad3) Zastupitelstvo projednalo Výroční zprávu MŠ o hospodaření za rok 2011. Bez
připomínek.
Pro: 6 zastupitelů
ad4) Zastupitelstvo projednalo zprávu České školní inspekce kterou vzalo na vědomí.
Ing. Lenka Hanáčková přednesla návrh opatření k „Zajištění kvality a školských služeb
v ZŠ a MŠ Velká Dobrá“ Po krátké diskusi týkající se počtu členů školské rady (3)
zastupitelstvo opatření schválilo.
Pro: 6 zastupitelů

ad5) Úřad práce zaslal starostovi obce Velká Dobrá smlouvu o organizaci výkonu veřejné
služby. Smlouva umožňuje zaměstnávat dlouhodobě nezaměstnané uchazeče z obce a
okolí. Smlouva je nyní u podpisu na Úřadu práce v Příbrami. Z tohoto smluvního
svazku plyne zajistit pro případné uchazeče pracovní pomůcky, školení bezpečnosti
práce a zřídit pojištění. Zároveň starosta obce požádal na Úřadu práce o 3 pracovníky
pro veřejně prospěšné práce tak, jako bylo doposud.
Pro: 6 zastupitelů
ad6) Výběrové řízení na údržbu zeleně – přesunuto na další jednání
ad7) Zastupitelům byla předložena firmou H.C.M. s.r.o. Smlouva o zřízení věcného břemene
– ČEZ Distribuce, a. s. (Družec Zátiší 39 Lanovski – posílení KNN)
Pro: 6 zastupitelů
ad8) Různé
Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě s Ing. Parolkem – zastupitelům byly předloženy
Dodatky č. 1 k mandátním smlouvám č. 10/001 a 10/002 uzavřených s Ing. Parolkem
na odbornou inženýrskou činnost pro dohled nad stavbou RD Na Klínách.
Pro: 6 zastupitelů
Starosta podal informace o převodu pozemků pod rychlostní silnicí R6 na ŘSD –
podmínky pro bezúplatný převod (oprava lávky přes silnici, odhlučnění silnice
v blízkosti obce, osázení stromů podél silnice, oprava silnice v ulici Lesní) byly ze
strany ŘSD zamítnuty – nejpravděpodobnějším řešením bude prodej pozemků.
Spalovna
Starosta podal informace o tom, že Nejvyšší státní zastupitelství Brno zaslalo na adresu
Obce Velká Dobrá vyrozumění o podání žaloby ke Krajskému soudu v Praze ve věci
rozhodnutí odboru výstavby Magistrátu města Kladna ze dne 9.4.2009. (původní
stavební povolení).
Dále bylo na adresu obce zasláno Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ohledně
vydání integrovaného povolení pro provoz zařízení „Pilotní a demonstrační linka na
likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy“. Původní rozhodnutí se ruší a vrací se
Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí, k novému
projednání.
Zpráva o činnosti ZŠ Velká Dobrá listopad – únor
Ředitelka ZŠ Mgr. Zuzana Bečková předložila zastupitelům zprávu o činnosti ZŠ od
listopadu 2011 do února 2012. Uvádí zde zájmovou činnost dětí, akce školy, projekty a
též spolupráci s MŠ Velká Dobrá. Do prvního ročníku pro rok 2012/13 je zapsáno 17
žáků.

Ad9) Diskuse
Paní Kutilová vznesla návrh, instalovat před ZŠ Velká Dobrá stojan na kola a také
dotaz, zda je možné, např. za pomoci měření rychlosti kamerou či jinými opatřeními,

zajistit větší bezpečnost, jak na přechodu pro chodce před Obecním úřadem, tak u školy
kdy též navrhla umístit značku „Pozor děti“.
Starosta odpověděl, že bude kontaktovat pana Fridricha z Magistrátu města Kladna,
odbor dopravy.
Dále byla vznesena žádost paní Hanáčkovou na údržbu keřových porostů v ulici
Spojovací. Také připomněla nesvítící lampy v této ulici. Společnost SKS již byla Obcí
oslovena ohledně větších oprav v ulici Spojovací. Starosta sdělil, že o problému
s veřejným osvětlením ví a že opravy však mohou začít až za příznivějšího počasí.

Zapsala : Pavla Fairaizlová …………………

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

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Ing. Vendula Kliková

……………………………
Jana Aulická

Příloha: Stanovisko obce Velká Dobrá k situaci v základní škole Velká Dobrá

