Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 28.7. 2014, od 16:30 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Ing. Josef Kalous, Ing. Vendula Kliková, Ing. Lenka Hanáčková,
Ing. Pavel Hajný, Michal Vršecký
Omluveni: Jana Aulická
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 21.7. 2014.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí a
do Senátu ČR
3) Stanovení zapisovatele pro volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu ČR
4) Řešení prodeje pozemku pod silnicí I/6H – p.č. 1405/19 o výměře 43m²
5) Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá – Plná moc pro firmu Projekce
dopravní Filip a.s.
6) Prolézací soustava pro děti do MŠ
7) Dohoda pro samovýrobu dřeva
8) Lesní prořezávka v obecním lese
9) Smlouva o administraci (výb.řízení) na MŠ a OÚ + výzva k podání nabídek
10) Diskuse
11) Usnesení a závěr
Program byl odsouhlasen.
Ad1)

Zapisovatelem je odsouhlasena:
Karolina Bandová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Michal Vršecký, Ing.Vendula Kliková

Ad2)

Stanovení min.počtu členů volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí a do
Senátu ČR – návrh 7 členů včetně zapisovatele
Pro: 6 zastupitelů

Ad3) Stanovení zapisovatele pro volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu ČR – Pavla
Fairaizlová
Pro: 6 zastupitelů
Ad4) Řešení prodeje pozemku pod silnicí I/6H – p.č. 1405/19 o výměře 43m², neboli převod
tohoto pozemku do vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro Ředitelství silnic a
dálnic ČR – zastupitelé souhlasí s převodem pozemku pod podmínkou opravy lávky,
která vede přes dálnici v ul.Lesní (u čerpací stanice Benzina). Starosta obeznámí
písemně s rozhodnutím zastupitelů Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Pro: 6 zastupitelů
Ad5) Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá – Obec Braškov přišla s návrhem

výstavby komunikace pro pěší mezi obcí Braškov a Velká Dobrá. Obec Velká Dobrá by
měla cca 20 % spoluúčast na financování této akce. Návrh zastupitelů obce Velká Dobrá
je pozvat si zastupitele obce Braškov k dalšímu ústnímu projednání této akce.
Pro: 6 zastupitelů
Ad6) Nákup prolézací soustavy do MŠ → přerušení jednání o nákupu prolézací soustavy pro
děti do MŠ, bude jednáno za přítomnosti p.Aulické, ředitelky MŠ.
Pro: 6 zastupitelů
Ad7) Předložení Dohody pro samovýrobu dřeva + ceník prodeje dříví formou samovýroby.
Pro: 6 zastupitelů
Ad8) Lesní prořezávka v obecním lese – návrh od p.Brabce, lesního správce. Návrh ceny za
lesní prořezávku je 5.000,-Kč/ha.
Pro: 6 zastupitelů
Ad9) Smlouva o administraci pro MŠ a OÚ, Výzva k podání nabídek – zadávací dokumentace,
Smlouva o dílo ke zhotovení – předloženo zastupitelům ke schválení – závěr – zastupite lé
věc projednali a domluvili se na přerušení jednání ve věci schválení výše uvedených
dokumentů. Ing.Vendula Kliková si uvedené dokumenty ještě jednou pročte a prověří.
Starosta dále zjistí dokdy je možné dotace na uvedené stavby čerpat, jaké jsou podmínky
ve Smlouvě o dílo, a do které doby musí dojít ke kolaudaci uvedených staveb.
Pro: 6 zastupitelů
Diskuse:
P.Brabec – upozornil, že v obecním lese se objevují černé skládky (pneumatiky apod.) , je
potřeba vyčistit tato místa. P. Brabec dělá drobnější úklid odpadků v obecním lese.
P.Prokopová – dotaz na zastupitelé – jakým způsobem obec plánuje opravy komunikací
v lokalitě Malá Dobrá (letiště). Stížnost na neopravené části komunikací v této lokalitě. P.
starosta uvedl, že dané opravy se dělají postupně, některé ulice jsou hotové a některé se budou
do budoucna dále opravovat.
P.Prokopová – nelíbí se jí jak vypadá zeleň v obci, hlavně val a parčík v lokalitě Na Klínách.
Dále, že cesta podél p.Marka a rod.domů (zezadu) k ul.Pražská (jak je křížek) je zarostlá, dříve
se dalo projít pěšky. Dnes už se o ní nikdo nestará. Pan starosta odpověděl, že val už je zčásti
odplevelený a parčík se bude sekat nyní. Cesta za p.Markem se proklestí a poseče.
Místostarostka Ing.Lenka Hanáčková – vyjádřila nesouhlas k postupu řešení stížnosti paní Jitky
Zvoníčkové. Nejdříve se mělo jednat s paní Zvoníčkou a pak teprve jít za paní ředitelkou školy
p.Bečkovou. Starosta uvedl, že pouze chtěl znát názor p.Bečkové na danou situaci a ten pak
přednést zastupitelům (dát jim kompletní informace). Nečekal, že paní ředitelka Bečková svolá
rodiče dětí.
Zapsala: Karolina Bandová …………………
...................................
starosta
Ověřovatelé zápisu:
………………………….
Michal Vršecký

……………………………
Ing.Vendula Kliková

