Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 6. 5. 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, Ing. Vendula Kliková
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 26. 4. 2013.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

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

MŠ inspekční správa
ZŠ – výroční zpráva o hospodaření za rok 2012
ÚP – veřejná služba – dohoda o ukončení
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Program byl odsouhlasen.

ad1)

Zapisovatelem je odsouhlasena:
Pavla Fairaizlová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Ing. Josef Kalous, Michal Vršecký

Ad2) Zastupitelům obce byla předložena „Inspekční zpráva“ České školní inspekce
Středočeského inspektorátu ze dne 26. 3. 2013, kde je hodnocena činnost mateřské
školy.
Bere na vědomí: 7 zastupitelů
Ad3) Zastupitelům obce byla předložena „Výroční zpráva ZŠ o hospodaření za rok 2012“.
Pro: 7 zastupitelů
Ad4) Starosta předložil zastupitelům Dohodu o ukončení „Smlouvy o organizaci a výkonu
veřejné služby“, která byla uzavřena v loňském roce. Tato služba není ze strany obce
využívána.
Pro: 7 zastupitelů
Ad5) Různé
a) Starosta předložil zastupitelům ke schválení „Obecně závaznou vyhlášku“,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.
Pro: 7 zastupitelů
b) Zastupitelům byla předložena Mgr. Ing. Evou Hubičkovou a Mgr. Martinou
Holečkovou „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby“. Jedná se o prodloužení vodovodního řadu pro
par.č. 775/28 a 775/38 na pozemku č.par. 775/25 a 775/1 v k.ú. Velká Dobrá.
Pro: 7 zastupitelů

Ad8) Diskuse
Ing. Vendula Kliková nesouhlasí s tím, aby si firma Vialit Soběslav (výstavba „Na
Klínách“) fakturovala 13 % VRN (vedlejší rozpočtové náklady) za práce, které
neprovedla.
V roce 2012 tímto způsobem firma Vialit Soběslav fakturovala. Ing. Vendula Kliková
s tím nesouhlasila již celý minulý rok.
Starosta konstatoval, že v letošním roce zatím nebylo firmou Vialit Soběslav
fakturováno.

Zapsala: Pavla Fairaizlová …………………

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

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Ing. Josef Kalous

……………………………
Michal Vršecký

