Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 9. listopadu 2015, od 18:00 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní : Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Zahrádka, Ing. Pavel Hajný, Zdeněk Kropáč, Mgr.
Michal Prokop, MUDr. Petr Pauk
Omluveni: Ing. Vendula Kliková
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 2. 11. 2015.

Navržený program:

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Návrh rozpočtu MŠ na rok 2016
Dotace od zřizovatele na rok 2016-ZŠ
Odpisový plán 2016-ZŠ
Koncepce a strategie ZŠ na rok 2015/2016
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015
Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.-pozemek
1454/1
8) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s.- pozemek
845/49, 882/64
9) Kupní smlouva č. 9191/21/2014-21200/Bo-JC s ŘSD ČR –
prodej pozemkové parcely č.1405/19 o výměře 43 m2
10) Ostatní
11) Diskuse
13) Usnesení a závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Program byl odsouhlasen.
Ad1) Zapisovatelem je odsouhlasena:
Jana Svobodová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: MUDr. Petr Pauk, Zdeněk Kropáč
Ad2) Rozpočet pro MŠ - na rok 2016. Jedná se o kalkulaci příspěvku obce na činnost MŠ, který
byl ředitelkou MŠ předložen ke schválení. Výše příspěvku byla schválena ve výši
450 000,- Kč.
Pro: 6 zastupitelů
Zastupitelům byl dále předložen ke schválení Odpisový plán MŠ Velká Dobrá na rok
2016.
Pro: 6 zastupitelů
Ad3) Zastupitelům byl ředitelkou školy předložen rozpis předpokládané dotace na rok 2016 pro
ZŠ Velká Dobrá. Jedná se o kalkulaci příspěvku obce na činnost ZŠ, který byl ředitelkou
ZŠ předložen ke schválení. Výše příspěvku byla schválena ve výši 532 700,- Kč.
Pro: 6 zastupitelů
Ad4) Zastupitelům byl předložen ke schválení Odpisový plán ZŠ Velká Dobrá na rok 2016.
Pro: 6 zastupitelů

Ad5) Ředitelkou základní školy byla představena strategie a plány na školní rok 2015/2016.
Zastupitelé vzali na vědomí
Ad6) Zastupitelům byla ke schválení předložena Výroční zpráva o činnosti školy za školní
rok 2014/2015.
Pro: 6 zastupitelů
Ad7) Starosta předložil zastupitelům ,, Smlouvu o zřízení věcného břemene“ s firmou ČEZ
Distribuce, a.s. v zastoupení firmou AZ elektrostav, a.s. na pozemek 1454/1
s jednorázovým vyrovnáním ve výši 1000,- Kč bez DPH ve prospěch obce.
Pro: 6 zastupitelů
Ad8) Starosta předložil zastupitelům ,,Smlouvu o zřízení věcného břemene“ s firmou ČEZ
Distribuce, a.s. v zastoupení firmou Elektromontáže s.r.o. na pozemky 845/49 a 882/64
za jednorázovou úhradu 6000,-Kč bez DPH ve prospěch obce.
Pro: 6 zastupitelů
Ad9) Zastupitelům byl starostou předložen ke schválení záměr prodat firmě ŘSD ČR
pozemkovou parcelu č.1405/19 o výměře 43 m2 za úhradu 11 080,-Kč. Tento záměr bude
vyvěšen na úřední desce obce Velká Dobrá .
Pro: 6 zastupitelů
Ostatní:
Starosta předložil ke schválení smlouvu s auditorem na rok 2016/2017 za stávajících
podmínek-firma Gestio s.r.o.
Pro: 6 zastupitelů
Dále pak starosta předložil k nahlédnutí Zprávu o průběžné kontrole účetnictví obce
Velká Dobrá za období 1.1.2015 do 30.9.2015.
Zastupiteli byl schválen prodej pozemku p.č.1401 o výměře 44 m2 za částku 600,m2 - manželům Šedých.
Pro: 6 zastupitelů

Kč/

Starosta informoval přítomné o stávající situaci na postupu prací zateplení budov OÚ a
MŠ. Práce na obecním úřadě již finišují, práce na mateřské škole stojí z důvodu laxního
přístupu vybrané firmy, která s úřadem nekomunikuje. Společnost PP-Servis Plzeň
nepodepsala Smlouvu o dílo. Jedním z důvodů je termín dokončení. Co se týče žádosti o
prodloužení termínu dotace zatím bez odezvy ze strany SFŽP .
Dále pak přítomní zastupitelé a veřejnost byli informováni o pokračujících pracích v
ulicích Krátká a U Křížku, o úpravě parkoviště před prodejnou COOP, byly opraveny
výmoly v ulicích Družecká, Smrková a pod Kulturním domem.
Proběhla kontrola údržby válečných pomníků a kontrola vedení matriky, obojí bez závad.
Pan zastupitel Mgr. Prokop se zmínil o nehodě na letišti Velká Dobrá, kdy se navíjecí
lano z kluzáku dostalo na soukromý pozemek mimo letištní plochu a zničilo betonové
sloupky na pozemku. Obec Velká Dobrá bude vyžadovat po provozovateli letiště, spolku
Aeroklub Kladno zprávu o vyšetření incidentu.
Zastupitel pan Ing. Hajný předložil žádost obce Braškov ke změně č. 1 ÚP, ve které obec
Braškov žádala o zanesení pásu zeleně/valu kolem komunikace R6 – od katastru obce
Braškov po nájezd/sjezd z komunikace R6. Vzhledem k tomu, že změna č. 1 ÚP se
provádí na žádost společnosti BONTAZ – CENTRE CZ, která jej i financuje, nesouhlasí
zastupitelé se zařazením žádosti obce Braškov do této změny č. 1 ÚP.

Diskuse:
Pan Dvořák vznesl dotaz ohledně příspěvku finančních prostředků pro Čechii Velká
Dobrá. Pan místostarosta Zahrádka představil základní princip nového řešení ve vztahu
ke tomuto spolku. V nejbližší době bude svolána schůzka se zástupci Čechie a bude toto
řešeno. V plánu jsou nové smlouvy na užívání sportovišť a oddělení užívání prostor od
poskytnutí příspěvku na činnost.
Zapsala: Jana Svobodová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
MUDr. Petr Pauk

…………………………
Zdeněk Kropáč

