Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 15. února 2016, od 18:00 hodin
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní : Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Zahrádka, Ing. Pavel Hajný, Mgr. Michal Prokop,
MUDr. Petr Pauk , Ing. Vendula Kliková
Omluveni: Zdeněk Kropáč
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 8. 2. 2016.

Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
2) Podání nabídky kupní ceny za nemovitou věc- pozemek parc.č. 1448, k.ú. Velká
Dobrá.
3) Vyhlášení výběrového řízení na akci ,, Rekonstrukce komunikací Komenského
náměstí, Velká Dobrá“
4) Ostatní.
5) Diskuse.
6) Usnesení a závěr.
Program byl odsouhlasen.
Ad1) Zapisovatelem je odsouhlasena:
Jana Svobodová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni:
Ing. Pavel Hajný, Mgr. Michal Prokop
Pro: 6 zastupitelů
Ad2) Starosta předložil zastupitelům ke schválení podání nabídky na pozemek parc.č.1448,
k.ú. Velká Dobrá (cesta u letiště) do el. dražby, kupní cena 701.114,- Kč. Pozemek
vlastní Státní statek Křivoklát, nyní v likvidaci. Nabídka byla podána firmě AURÉ,
v.o.s., správci konkursní podstaty dne 15.2.2016. Zastupitelé podání nabídky schválili
již formou per rollam.
Pro: 6 zastupitelů, bod schválen
Ad3)

Starostou byla zastupitelům předložena ke schválení dokumentace k zahájení
výběrového řízení na rekonstrukci komunikace na Náměstí Komenského, podání
nabídek do 10.3.2016 do 12 00 hodin. Rekonstrukce bude realizována v době letních
prázdnin z důvodu složitého omezení dopravy na náměstí.
Pro: 6 zastupitelů, bod schválen

Ad4) Ostatní:
Zastupitelům byla předložena žádost spol. PUDIS a.s., která vypracovává projektovou
dokumentaci na rekonstrukci silnice II/606 z Velké Dobré do Nového Strašecí, o
vyjádření souhlasu k provedení umístění stavby dle projektové dokumentace DUR/DSP
II/606 Velká Dobrá-Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů.
Pro: 6 zastupitelů
Rada obce Braškov zaslala doberskému zastupitelstvu k odsouhlasení Usnesení č.2 , 25
schůze Rady obce Braškov, kde obec Velká Dobrá souhlasí s převodem dotčených
pozemků za účelem výstavby ,, Komunikace pro pěší a cyklisty Braškov, Valdek- Velká
Dobrá.
Pro: 6 zastupitelů

Starosta dále předložil přítomným zastupitelům obce žádost firmy Projekce dopravní Filip
s.r.o. o podepsání Plné moci pro akci , Komunikace pro pěší a cyklisty Braškov, ValdekVelká Dobrá“. Tato firma zajišťuje veškerou dokumentaci k zajištění této akce.
Pro: 6 zastupitelů
Starosta předložil Znalecký posudek č.4629-10/16 o ceně věcného břemene ,,Právo
uložení , údržby a oprav kanalizačního řadu“ přes pozemek p.č.70, Komenského náměstí,
Velká Dobrá, okres Kladno.
Po dohodě zastupitelstva byl tento bod odložen, pro doplnění informací panem Ing.
Hajným.
Bod odložen.
Pro: 6 zastupitelů

Ad6) Diskuse:
Starosta informoval- podána žádost o dotaci ve výši 9 mil Kč. na revitalizaci doberského
rybníku.
- o přípravě Smlouvy o spolupráci s Českým rybářským svazem.
- o chystané aukci na výběr dodavatele plynu pro obecní budovy
včetně MŠ a ZŠ.
- na základě žádosti od Agro Kačice bylo starostou požádáno na KÚ
o opravu údajů do katastru nemovitostí ve věci silnice do Kladna,
která i po rekonstrukci není v KN zanesena.
- o nutné prořezávce dřevin na doberském hřbitově, úpravě korun
javorů podél Karlovarské ulice a prořezávce na dětském hřišti za
kulturním domem odbornou firmou.
Pan Petr Dvořák se dotázal, kde bude končit plánovaná oprava chodníku podél karlovarské
silnice. Starosta odpověděl, že oprava povede od obecního úřadu ke kruhovému objezdu.
Zapsala: ………………………
Jana Svobodová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Mgr. Michal Prokop

…………………………
Ing. Pavel Hajný

