Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 16. září 2015, od 18:00 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní : Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Zahrádka, Ing. Pavel Hajný, Zdeněk Kropáč, , MUDr.
Petr Pauk ,
Omluveni: Ing. Vendula Kliková ,Mgr. Michal Prokop
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 9. 9. 2015.

Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Rozpočtové opatření č.1
Projednání situace zateplení budov MŠ a OÚ
Ostatní
Diskuse
Usnesení a závěr

.
Program byl odsouhlasen.
Ad1) Zapisovatelem je odsouhlasena:
Jana Svobodová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: MUDr. Petr Pauk
Zdeněk Kropáč
Ad2) Starosta předložil zastupitelům ke schválení Rozpočtového opatření č.1. obce
Velká Dobrá. Účetní paní Fairaizlová zodpověděla a vysvětlila vznesené dotazy. Na
straně příjmů se jedná o srovnání položky 4112 „transfery“ na částku celkové roční
poskytnuté dotace. Dále byla zavedena nová položka, na kterou je zaúčtována úhrada od
RWE (mimořádný výnos, nešlo rozpočtovat). Též se navyšovaly položky za úhrady
pozemků v lokalitě Na Klínách, kde bylo počítáno s příjmem za 1 pozemek. Pro velký
zájem o pozemky se částka navýšila na 5 prodaných pozemků. Na výdajové straně
rozpočtu se vše vyrovnalo v položce „rezerv“ tak, aby byl rozpočet opět vyrovnaný.
Pro:5 zastupitelů
Ad3) Starosta informoval přítomné zastupitele o stávající situaci u zateplování budov OÚ a
MŠ. Protože práce na obou stavbách i přes výzvy firmě HLZ a.s. nepokračují, bylo
starostou navrhnuto po dohodě s právním zástupcem obce odstoupení od Smlouvy o dílo
č.002/2015 na budovu OÚ a též odstoupení od Smlouvy o dílo č.001/2015 na budovu MŠ
s firmou HLZ a.s. ke dni 17.9.2015. Dále pak starosta předložil návrh na uplatnění
smluvní pokuty firmě HLZ a.s. za nesplnění termínu dokončení díla na obou budovách
ve výši 180 000,-Kč za MŠ a 370 000,-Kč. za budovu OÚ.

Odstoupení od Smlouvy o dílo č.001/MŠ/2015 uzavřenou s firmou HLZ a.s. ,Vysokovská
1280/37, Praha 9
Pro:5 zastupitelů
Odstoupení od Smlouvy o dílo č.002/OÚ/2015uzavřenou s firmou HLZ a.s., Vysokovská
1280/37, Praha 9
Pro:5 zastupitelů
Výzva k uplatnění smluvní pokuty, dle smlouvy o dílo ke zhotovení č.001/MŠ/2015 ve
výši 180 000,-Kč.
Pro: 5 zastupitelů
Výzva k uplatnění smluvní pokuty, dle smlouvy o dílo ke zhotovení č.002/OÚ/2015 ve
výši 370 000,-Kč.
Pro: 5 zastupitelů

Firma HLZ a.s. bude o této skutečnosti písemně vyrozuměna a vyzvána k předání obou staveb
dne 23.9.2015 za přítomnosti zástupců firmy, obce a soudního znalce v oboru stavebnictví.
Stavební dozor paní Jirotková předložila nový rozpočet na dokončení obou staveb, vyhotovený
rozpočtářem panem Plickou. Tento bude použit k novému výběrovému řízení na dopracování
obou staveb.

Ostatní:

1) Starosta navrhnul zastupitelům schválení příspěvku 4000,-Kč na pořádání akce,, Rytířské
půtky “
Pro: 5 zastupitelů
2) Starosta předložil zastupitelům ke schválení žádost neziskové organizace Klubíčko
Beroun, o.p.s. o finanční příspěvek na poskytování registrovaných sociálních služeb
občanovi Velké Dobré panu Tomáši Vyskočilovi. Navržena částka 2000,-Kč.
Pro: 5 zastupitelů
3) Starosta zastupitelům předložil zadávací dokumentaci-Výzva k podání nabídek, která byla
vypracována jako podklad pro další výběrové řízení ,které bude vyhlášeno v nejbližším
možném termínu.

Schválení nového výběrového řízení ,,Snížení energetické náročnosti stavby budova
mateřské školky Velká Dobrá, Školní 324, Velká Dobrá,273 61-dopracování.
Pro: 5 zastupitelů
Schválení nového výběrového řízení ,,Snížení energetické náročnosti stavby budova
obecního úřadu Velká Dobrá, Karlovarská 15,273 61 ,Velká Dobrá- dopracování.
Pro: 5 zastupitelů

Diskuse:
Zapsala: Jana Svobodová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Zdeněk Kropáč

…………………………
MUDr. Petr Pauk

