Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 17. 03. 2014, od 17:00 hodin.
Místo konání: Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Ing. Josef Kalous, Ing. Vendula Kliková,
Ing. Pavel Hajný, Jana Aulická, Michal Vršecký
Omluveni: Ing. Lenka Hanáčková
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 7. 3. 2014.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2) ZŠ Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013
3) ZŠ ponechání hosp. výsledku za rok 2013 a převod do rezervního fondu a fondu odměn
4) ZŠ příspěvek na nákup nové interaktivní tabule
5) MŠ Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013
6) MŠ ponechání hosp. výsledku za rok 2013 a převod do rezervního fondu a fondu odměn
7) Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod – po zapracování nového obč. zákoníku
8) Středočeský kraj - Partnerská dohoda (cyklostezky)
9) Votrubovi - Kupní smlouva na prodej pozemku č. 93/219
10) Prodej pozemku č. 84/72 v lokalitě Na Klínách společnosti ČEZ Distibuce,a.s.
11) Dohoda o využívání vodovodní přípojky – Zdeněk Kropáč
12) Různé
13) Diskuse
14) Usnesení a závěr
Program byl odsouhlasen.
Ad1)

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

Ad2) Zastupitelům obce byla předložena „Výroční zpráva ZŠ o hospodaření za rok 2013“.
Pro: 6 zastupitelů

Ad3) Zastupitelstvo projednalo předloženou žádost ZŠ o ponechání hospodářského výsledku
ve výši 56.219,67 Kč a jeho převod do rezervního fondu ve výši 44.219,67 Kč a fondu
odměn ve výši 12.000,- Kč.
Pro: 6 zastupitelů
Ad4) Zastupitelům byla předložena žádost ředitelky ZŠ o příspěvek na nákup nové
interaktivní tabule ve výši 40.057,- Kč. Zastupitelé tímto souhlasí se změnou rozpočtu
č. 1 o uvedenou částku na paragraf 3113 – neinv. Příspěvky PO – ZŠ.
Pro: 6 zastupitelů
Ad5) Zastupitelstvo projednalo „Výroční zprávu MŠ o hospodaření za rok 2013“. Bez
připomínek.
Pro: 6 zastupitelů

Ad6) Zastupitelstvo projednalo předloženou žádost MŠ o ponechání hospodářského výsledku
ve výši 51.294,83 Kč a jeho převod do rezervního fondu ve výši 31.294,83 Kč a fondu
odměn ve výši 20.000,- Kč.
Pro: 6 zastupitelů
Ad7) Starosta předložil zastupitelům upravenou Smlouvu o odvádění a čistění odpadních vod
tak, aby odpovídala novému občanskému zákoníku.
Pro: 6 zastupitelů
Ad8) Starosta předložil zastupitelům ke schválení nové znění „Partnerské dohody“ se
Středočeským krajem na údržbu cyklostezky. V dané dohodě se jedná o údržbu
cyklostezky od Lapáku po Vodárnu, tj. pouze po pozemcích obce Velká Dobrá. Ing.
Kliková požadovala rozšířit povinnosti Kraje při údržbě, viz předchozí dohoda.
Pro: 5 zastupitelů
Proti: 1 - Ing. Kliková
Ad9) Zastupitelé obce odsouhlasili prodej pozemku par. č. 93/219 o výměře 36 m2 za kupní
cenu ve výši 600,- Kč/m2 manželům Votrubovým v celkové částce 21.600,- Kč.
Pro: 6 zastupitelů
Ad10) Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemku par. č. 84/72 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o
výměře 132 m2 za cenu 600,- Kč/m2 v celkové částce 79.200,- Kč.
Pro: 6 zastupitelů
Ad11) Zastupitelům byla předložena Zdeňkem Kropáčem ke schválení dohoda o využívání
vodovodní přípojky pro č.p. 101. Doposud má u majitele výtokového stojanu,
společnosti VKM,a.s., umístěného před kulturním domem Velká Dobrá, právo k užívání
obec Velká Dobrá. Tento výtokový stojan obec nevyužívá. Předmětem dohody je
bezplatný převod práva k užívání této přípojky na pana Kropáče.
Pro: 6 zastupitelů
Různé
-

Zastupitelé schválili Smlouvu o dílo se společností F + F Voda spol. s r.o. na
zpracování projektu, který umožní přítok a vypouštění vody z rybníku v celkové výši
cca 50. tis. Kč.
Pro: 6 zastupitelů

- Starosta informoval zastupitele o návrhu spolupráce se společností REVENGE a.s. na

umístění v obci sběrných boxů na oděvy. Zastupitelé po přečtení smlouvy mají
výhrady k bodu III. čl. 2 b). Starosta tento bod s provozovatelem projedná.
Jednání bylo přerušeno.
- Zastupitelé určili, že minimální počet členů okrskové komise pro volby do Evropského

Parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. května 2014 bude 7 (včetně zapisovatele).
Pro: 6 zastupitelů
- Zastupitelé jmenovali zapisovatelkou pro volby do Evropského Parlamentu konaných

ve dnech 23. a 24. května 2014 - Pavlu Fairaizlovou.
Pro: 6 zastupitelů

-

K předložené žádosti o vyjádření Ing. Tomáše Kluibera – ohledně provozování malé
prádelny - k této záležitosti vyjádřil Ing. Turza souhlas, co se týče vypouštění
odpadních vod do ČOV. Na základě tohoto vyjádření a předložených identifikačních
údajů stavby obec souhlasí se stavbou rodinného domu a provozováním malé
prádelny.

-

Starosta informoval zastupitele, o tom že vypracoval dopis na Ministerstvo životního
prostředí týkající se Strategie udržitelného rozvoje ORP Kladno, konkrétně tranzitní
dopravy z průmyslové zóny Kladno Kročehlavy (např. LEGO apod.), která zatěžuje
okolní obce a ničí komunikace. Uvedl zde zvážit možnost vybudovat nový nájezd
z prům. zóny přímo na komunikaci R6 či svedení tranzitní dopravy kolem města
Kladna a Buštěhradu na R7 nebo klást větší důraz na možnost využití blízké železnice.

Zapsala: Pavla Fairaizlová …………………

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

…………………………..
Ing. Pavel Hajný

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Jana Aulická

……………………………
Michal Vršecký

