Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 11. 2. 2013, od 17:00 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Ing. Lenka Hanáčková, Ing. Josef Kalous,
Ing. Pavel Hajný, Jana Aulická, Michal Vršecký
Omluven: Ing. Vendula Kliková
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 4. 2. 2013.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Komunikace č. parc. 179/166 – bod vyřazen z programu
Plánovací smlouva Zdeněk a Andrea Kropáčovi
Rozpočet na obecní ples, cena vstupenky
Smlouva o zřízení věcného břemene s Ing. Janou Mužíkovou na plynárenské zařízení na
par. č. 1009/13 č.p. 591 v ulici Polní, Velká Dobrá
6) Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. na plynárenské zařízení na
par. č. 81/1, 84/17, 84/48, 84/122 a 1401 na částku 500,- Kč
7) Dodatek č. 2 ke SoD č. 396 0000 se společností MAO, a.s
8) Informace „Spalovna“
9) Různé
10) Diskuse
11) Usnesení a závěr
2)
3)
4)
5)

Program byl odsouhlasen.
ad1)

Zapisovatelem je odsouhlasena:
Pavla Fairaizlová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Jana Aulická, Michal Vršecký

Ad2) Komunikace č. parc. 179/166 - tento bod je na základě žádosti žadatele p. Leipnera
přesunut na příští zasedání zastupitelstva obce.
Ad3) Starosta předložil zastupitelům ke schválení Plánovací smlouvu se Zdeňkem a Andreou
Kropáčovými – jedná se o vybudování komunikace pro budoucí zástavbu rodinných
domů včetně dešťové a splaškové kanalizace. Obec následně odkoupí komunikaci za 1,Kč.
Pro: 6 zastupitelů
Ad4) Rozpočet na Obecní ples a taneční zábavu ve spolupráci se zahrádkáři byl navržen ve
výši 30.000,- Kč. Cena vstupenky na Obecní ples ve výši 150,- Kč, cena vstupenky na
taneční zábavu ve výši 50,- Kč.
Pro: 6 zastupitelů
Ad5) Starosta předložil zastupitelům „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ uzavřenou s RWE
GasNet, s.r.o. (oprávněný) a s Ing. Janou Mužíkovou (investor) na plynárenské zařízení
na par. č. 1009/13 č.p. 591 v ulici Polní, Velká Dobrá s jednorázovým vyrovnáním ve
výši 500,- Kč ve prospěch obce.
Pro: 6 zastupitelů

Ad6) Starosta předložil zastupitelům „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ uzavřenou
s RWE GasNet, s.r.o. na plynárenské zařízení na par. č. 81/1, 84/17, 84/48, 84/122 a
1401 s jednorázovým vyrovnáním ve výši 500,- Kč ve prospěch obce.
Pro: 6 zastupitelů
Ad7) Starosta předložil zastupitelům ke schválení Dodatek č. 2 ke SoD č. 396 0000 se
společností MAO, a.s na vybudované kanalizační přípojky v obci.
Pro: 4 zastupitelé
Proti: 1 zastupitelka (Ing. Lenka Hanáčková)
Zdržela se hlasování: 1 zastupitelka (Jana Aulická)
Ad8) informace „Spalovna“ – Společnost AGMECO LT podala odvolání na Ministerstvo
životního prostředí prostřednictvím Kraj. Úřadu Středočeského kraje proti rozhodnutí o
vydání integrovaného povolení. Starosta obce reagoval na tuto skutečnost dopisem na
Krajský úřad Středočeského kraje – odbor životního prostředí.
Ad9) Různé
 Starosta informoval zastupitele o vydaném upozornění občanům, že v poslední době
dochází na území obce k častým vloupáním do rodinných domů. Policie po
pachatelích intenzivně pátrá. V této souvislosti OÚ posílil po nezbytnou dobu výkon
služby MP Unhošť v obci Velká Dobrá.
 Ing. Kalous informoval zastupitele o situaci s cyklostezkou kolem Vodárny (možnost
jiné trasy). Policie však k tomuto vydala negativní stanovisko z důvodu špatného
rozhledu na silnici. Trasa cyklostezky u Vodárny bude řešena v rámci nového
územního plánu obce.
 Ing. Hajný seznámil zastupitele s průběhem zpracování ÚP a se záměrem zařadit do
nového ÚP možnost rozšíření hřbitova na přilehlou parcelu par. č. 93/121 – tedy jako
veřejně prospěšnou stavbu.
 Doprava v obci a její řešení: Starosta seznámil zastupitele se záměrem nainstalovat
měřič rychlosti na příjezd ve směru od Kladna do obce, dále nainstalovat pro větší
bezpečnost občanů zábradlí a ochranné prvky na chodníky v nebezpečných úsecích (v
ulici Kladenská před č.p. 164 a v zatáčce u prodejky „U Bodláků“). Bude též
obnoveno dopravní značení na silnici.
Ad10) Diskuse
Pan Tomáš Aulický ml. vznesl dotaz na možnou stavbu startovacích bytů v obci pro
mladé občany. Starosta tuto možnost zamítl z finančních důvodů.
Zapsala : Pavla Fairaizlová …………………

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

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Jana Aulická

……………………………
Michal Vršecký

