Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 25. 3. 2013, od 17:30 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Ing. Lenka Hanáčková, Ing. Josef Kalous,
Ing. Pavel Hajný, Jana Aulická, Michal Vršecký, Ing. Vendula Kliková
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 18. 3. 2013.

Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Žádost o převzetí komunikace č. parc. 179/166 - Leipnerovi
EKOKOM, a.s. – smlouva o výpůjčce sběrných nádob
MŠ ponechání hospodářského výsledku za rok 2012, převod do rezervního fondu a
fondu odměn
MŠ výroční zpráva o hospodaření za rok 2012
ZŠ ponechání hospodářského výsledku za rok 2012, převod do rezervního fondu a fondu
odměn
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Program byl odsouhlasen.

ad1)

Zapisovatelem je odsouhlasena:
Pavla Fairaizlová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Ing. Vendula Kliková, Michal Vršecký

Ad2) Zastupitelstvo předložilo k podané žádosti p. Leipnera o převzetí komunikace na par.
č. 179/166 do majetku obce připomínky. P. Leipner se k těmto připomínkám vyjádří
v termínu do 14. dnů.
Bod byl přerušen
Ad3) Starosta předložil ke schválení zastupitelům smlouvu o výpůjčce nádob na separovaný
odpad (papír) se společností EKO-KOM a.s.
Pro: 7 zastupitelů
Ad4) Zastupitelstvo projednalo předloženou žádost MŠ o ponechání hospodářského výsledku
ve výši 47.030,37 Kč a jeho převod do rezervního fondu ve výši 30.006,28 Kč a fondu
odměn ve výši 17.024,09 Kč.
Pro: 7 zastupitelů
Ad5) Zastupitelstvo projednalo Výroční zprávu MŠ o hospodaření za rok 2012. Bez
připomínek.
Pro: 7 zastupitelů
Ad6) Zastupitelstvo projednalo předloženou žádost ZŠ o ponechání hospodářského výsledku
ve výši 15.157,72 Kč a jeho převod do rezervního fondu ve výši 6.157,72 Kč a fondu
odměn ve výši 9.000,- Kč.
Pro: 7 zastupitelů

Ad7) Různé
a) Zastupitelstvo obce schválilo nejvýhodnější nabídku výběrového řízení na akci
„Rozšíření plochy pro venkovní zahrádku u restaurace Vedox Velká Dobrá“
firmu Klika & Dvořák, s.r.o. s nabídkovou cenou 58.955,- Kč bez DPH a
termínem realizace prací – 3 dny.
Pro: 6 zastupitelů
Zdržel se hlasování: 1 zastupitel (Ing. Kliková)
b) Starosta informoval zastupitele o vývoji integrovaného povolení ohledně
„Pilotní a demonstrační linky na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy“.
Ministerstvo životního prostředí vrátilo zamítavé rozhodnutí KÚSK k novému
projednání Krajskému úřadu Středočeského kraje. Důvodem tohoto rozhodnutí
MŽP je to ,že KÚSK nepoučil žadatele o integrované povolení o následcích
neodstranění nedostatků ve stanovené lhůtě.

Ad8) Diskuse
Ing. Vendula Kliková vyjádřila nesouhlas se schválením Dodatku č. 2 ke SoD č. 396
0000 se společností MAO, a. s. který byl schválen usnesením zastupitelstva č. 30. Dne
11. 2. 2013. Ing. Kliková nesouhlasí s navýšením ceny o min. 100% . Ve výběrovém
řízení byla naceněna 1 vzorová přípojka. K této vzorové přípojce se firma MAO a.s.
nijak nevyjádřila, že by tam chyběly položky např. zařízení staveniště, DIO, vytýčení
inženýrských sítí, montáž navrtávacího kusu…… Tyto položky si však poté v Dodatku
č.2 firma vyúčtovala, tudíž došlo k navýšení původní ceny o min. 100%.
Např. ve vzorové přípojce byla šachta plastová uvedená jednou položkou (předpoklad
kompletní šachta), v Dodatku č.2 se z jedné položky stalo min. 10 položek např. krycí
víko, šachtové dno…..
Další položky s kterými Ing. Kliková v dodatku č.2 nesouhlasí:
-

Zaměření potrubí: původní vysoutěžená cena 1bm = 22,5 Kč, v dodatku č.2 cena
upravena na 1ks=1.100,- Kč (dost nevýhodné oproti vysoutěžené ceně, přípojky se
pohybují okolo 5 m)

-

Zařízení staveniště: navýšení ceny 1 přípojky o 10%

-

DIO: navýšení ceny 1 přípojky také o 10%

-

Vytýčení inženýrských sítí: nově součástí Dodatku č.2.
Starosta k tomuto sdělil, že byla vyhodnocena rizika nepřijetí dodatku ke smlouvě.
Ceny byly konzultovány s panem M. Plickou, rozpočtářem staveb, který zjistil, že
ceny stavebních prací na kanalizační přípojky jsou v souladu s cenami stavebních
prací dle systému RTS. Dále byl dodatek konzultován s právníkem obce JUDr.
Liškou, který upozornil na možnost arbitráže, uvedeném ve smlouvě. Provedené práce
byly převzaty stavebním dozorem obce p. Parolkem.
Dále byla věc projednávána se zástupci společnosti MAO,a.s. ( Ing. Kuklík, Ing.
Tlustý, p. Vodrážka), kteří poukázali na skutečnost, že mělo být provedeno cca 150
přípojek a ve skutečnosti bylo vyhotoveno 44 přípojek. V této souvislosti uvedli, že
přípojky nebyly dělány najednou ale postupně (např. 5 – 6), takže musely být stroje,
materiál, značení atd. neustále přiváženy a odváženy.

V příloze č. 1 smlouvy nebyly uvedeny všechny cenové položky. Jednalo se o přílohu,
kterou byla naceněna vzorová přípojka.

Zapsala: Pavla Fairaizlová …………………

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

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Ing. Vendula Kliková

……………………………
Michal Vršecký

