Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 16. 7. 2012, od 17:00 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 9. 7. 2012.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Přijetí dotace ve výši 399.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Dětské
hřiště“
3) SoD s firmou Hřiště s.r.o. na akci „Dětské hřiště“
4) Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany“ s hasiči
Braškov
5) Smlouva o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená firmou
Elektromont Matějka, a.s. na pozemku parc. č. 1009/19, 1009/55, 1009/58, 1009/70,
1032 a 1375
6) Různé
7) Diskuse
8) Usnesení a závěr
Program byl odsouhlasen.

ad1) Zapisovatelem je odsouhlasena:
Pavla Fairaizlová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Jana Aulická, Michal Vršecký
ad2) Zastupitelům byla předložena ke schválení registrace akce „Dětské hřiště Velká Dobrá“
od Ministerstva pro místní rozvoj s dotací ve výši 399.000,- Kč. Zastupitelé schválili
přijetí dotace.
Pro: 7 zastupitelů
ad3) Zastupitelům byla předložena ke schválení SoD s firmou Hřiště s.r.o. na akci „Dětské
hřiště Velká Dobrá“. Cena zakázky je 474.700,- Kč bez DPH a 569.640,- Kč včetně
DPH. Zastupitelé se dohodli, že herní prvky budou umístěny na adrese Náměstí
Komenského a to v jeho vzdálenější části od hlavní komunikace.
Pro: 7 zastupitelů

Ad4) Starosta předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany“ s hasiči Braškov. Jedná se o změnu článku č. 2.2.
týkající se možnosti uzavření písemného dodatku této smlouvy o konkrétní výši
finančního příspěvku, bude-li se částka měnit.
Pro: 7 zastupitelů
Ad5) Zastupitelům byla předložena ke schválení Smlouva na věcná břemena č. IV-126008255 s firmou ČEZ Distibuce, a. s. zastoupenou firmou Meritum Kladno – Projekce
s.r.o. na částku 10.650,- Kč,-. Jedná se o věcná břemena na pozemcích parc. č.
1009/19, 1009/55, 1009/58, 1009/70, 1032 a 1375.
Pro: 7 zastupitelů
Ad6) různé


Starosta seznámil zastupitele s umístěním předzahrádky před kulturním domem Velká
Dobrá. Zastupitelé souhlasí s umístěním markýzy dle předložené projektové
dokumentace. Vydlážděná a travnatá plocha bude konzultována dohodou
s provozovatelem kulturního domu.
Pro: 7 zastupitelů



Zastupitelům byl předložen ke schválení cenový návrh od firmy ESTA Kladno za 1m
přípojky a za připojení. Cena je navrhována takto: za 1 metr přípojky 2.800,- Kč/m a
dále cena za připojení ve výši 5.000,- Kč.
Pro: 7 zastupitelů



Ing. Hajný podal zastupitelům informaci o schůzce, která proběhla s ing. Topinkou a
ing. arch. Pokojovou nad vyhodnocením připomínek k zadání ÚP. Z jednání
vyplynuly 3 zásadní body k projednání v zastupitelstvu:
1. Zanést do ÚP zelený cca 10 m pás oddělující obec od komunikace R6.
2. Řešení komunikace a cyklostezky v oblasti kolem „Vodárny“. Možnost zanést
do ÚP úpravu (narovnání komunikace s možností zařazení stavby mezi veřejně
prospěšné).
3. Uvést letiště jako stavbu veřejně prospěšnou.
Z projednání vyplynulo, že schválením těchto nových požadavků může vzniknout
navýšení odměny zpracovatelům ÚP v řádu 10–20ti tisíc Kč a to z důvodů
zapracování těchto požadavků do ÚP a jejich projednání. Zastupitelé uvedené body
projednali a schválili.
Pro: 7 zastupitelů



Ing. Hanáčková spolu s Ing. Klikovou předložily zastupitelům „Návrh k řešení
problémových bodů s technickým dozorem p. Parolkem“. Materiál byl vrácen
k dopracování. Po předložení konečné verze bude pan Parolek požádán o vyjádření
k sepsaným bodům. Termín k vyjádření je navržen do 10. 8. 2012.
Na vědomí: 7 zastupitelů



Starosta informoval zastupitele, že jsou stále v řešení reklamace s firmou MAO
v ulicích Karlovarská a Pražská. Termín odstranění je 31. 7. 2012.

Ad7) Diskuse
Paní Hanáčková St. upozornila zastupitele, že na budově ČOV při dešti teče dešťová
voda i mimo okapy po zdech budovy. Starosta obce přislíbil překontrolovat technický
stav okapů na budově ČOV, případně zajistit jejich vyčištění.

Zapsala : Pavla Fairaizlová …………………

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

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Jana Aulická

……………………………
Michal Vršecký

