Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 6. června 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 , Zdeněk Kropáč, Ing. Vendula Kliková
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 30. 5. 2016.

Navržený program:
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
Schválení závěrečného účtu obce za rok 2015
Rozpočtové opatření č. 1
Projekt ,, Pošta partner“
,, Smlouva č.9120059874 o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost/i“ mezi
Obcí Velká Dobrá (prodávající) a ČEZ Distribuce, a.s.(kupující) na pozemek
p.č.1430/3, kat. ú. Velká Dobrá
7) Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci žádosti o
poskytnutí dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského povodňového fondu
8) Změny předsedů výborů - bod odložen
9) Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise (dle § 15 písm. c.
zákona) pro Volby do zastupitelstev krajů, které se konají 7. a 8. října 2016
10) Výběr dodavatele el. energie – elektronická aukce
11) Žádost manželů Kropáčových o odkup části pozemku č.1409 o výměře 12 m2 od
obce a nabídka na prodej části pozemku parc.č.816 o výměře 4 m2 obci
12) Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška obce č.
21 ze dne 25.1.2007.
13) Ostatní
14) Diskuse
15) Usnesení a závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Program byl odsouhlasen.
Pro: 7 zastupitelů
Ad1) Zapisovatelem je odsouhlasena:
Ověřovateli zápisu jsou odsouhlaseni:
Pro: 7 zastupitelů

Jana Svobodová
MUDr. Petr Pauk, Ing. Pavel Hajný

Ad2) Zastupitelům byla předložena ke schválení Zpráva auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2015. Auditor konstatoval: „Při přezkoumání hospodaření
obce Velká Dobrá za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“
Pro: 7 zastupitelů
Ad3) Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet obce za rok 2015, rozdělený na příjmy a
výdaje. K tomuto bodu vznesl dotaz pan Prokop. Dotaz se týkal položky investičních
nákladů. Dotaz zodpověděla paní účetní Fairaizlová. Dále upozornil na nízké procento
rozpočtových výdajů v roce 2015 a na nutnost více investovat.
Pro: 7 zastupitelů

Ad4) Starostou bylo předloženo ke schválení Rozpočtové opatření č. 1. Zde jsou promítnuty
položky, které nejdou rozpočtovat předem, např. vyšší příjmy za poplatky za psy,
příjmy z prodaných pozemků, položky související se změnou financování FC Čechie
Velká Dobrá (příjmy z haly, náklady na energie, správu sportovišť).
Pro: 7 zastupitelů

Ad5)

Na základě jednání starosty a místostarosty se zástupci České pošty byl přítomným
zastupitelům starostou předložen k projednání projekt,, Pošta partner“. Záměrem tohoto
projektu je převést místní pobočku pošty pod správu obce bez omezení nabízených
služeb, které současná pobočka vykonává. Veškeré náklady s provozem pošty by nesla
obec, zatímco na výnosech by se dělila s Českou poštou, s.p. (nabídka 3,-Kč/transakce).
Česká pošta, s.p. s poukazem na ochranu osobních údajů neposkytla obci kompletní
finanční výkazy pobočky. Zástupci České pošty, s.p. při jednání sdělili, že odmítnutí ze
strany obce neznamená zrušení místní pošty. Česká pošta nabídne provozování pobočky
jinému soukromému subjektu v obci. Tento projekt byl představen i v okolních
vesnicích Kladenska. Projekt byl zastupiteli jednohlasně zamítnut.
Proti: 7 zastupitelů

Ad6) Zastupitelé projednali předloženou ,, Smlouvu č.9120059874 o uzavření budoucí kupní
smlouvy na nemovitost/i“ mezi Obcí Velká Dobrá na straně prodávající a firmou ČEZ
Distribuce, a.s. na straně kupující na pozemek parc.č.1430/3, kat. území velká Dobrá,
v ulici Lipová. Na pozemku bude postavena nová trafostanice. Dohodnutá kupní cena
je 30 000,-Kč.
Pro: 7 zastupitelů
Ad7) Starosta informoval zastupitele obce o důvodu neposkytnutí dotace z Krajského úřadu
STČ na revitalizaci doberského rybníku. Hlavním důvodem je výše požadované dotace
(9 mil. Kč), přičemž celková výše dotačních prostředků na revitalizaci rybníků ve
Středočeském kraji činila 10 mil. Kč. Obec zkusí požádat o dotaci jiné instituce, a to
SFŽP nebo Ministerstvo zemědělství.
Ad8) Bod odložen.
Ad9) Zastupitelé stanovili minimální počet členů okrskové volební komise pro Volby do
zastupitelstev krajů, konané ve dnech 7. a 8. října na 7 (6 + 1), tj. včetně zapisovatele.
Pro: 7 zastupitelů
Ad10) Ostatní:
Dne 3.6.2016 se uskutečnila elektronická aukce na ,,Dodávku elektrické energie pro
obec Velká Dobrá a jí zřízené příspěvkové organizace“ na období do 31.12.2018. Aukce
se zúčastnilo 6 subjektů. Vítězem aukce se stala firma Amper Market, a.s. s celkovou
nabídkou ve výši 537.592,- Kč bez DPH. Vyčíslená úspora činí 189.525,- Kč, tj.
26,07%.
Pro: 7 zastupitelů

Starosta předložil žádost manželů Kropáčových, kde žádají o odkup části obecního
pozemku parc. č.1409 o výměře 12 m2 a zároveň nabízí k prodeji část pozemku
parc.č.816 o výměře 4 m2. Záměr prodeje obecního pozemku a odkup části nabízeného
pozemku byl schválen. Nyní bude vyvěšeno na Úřední desce a konkrétní prodej/nákup
pak schválen na dalším jednání zastupitelstva obce.
Pro: 7 zastupitelů
Zastupitelé obce schvalují Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se ruší Obecně
závazná vyhláška č.21 o nakládání s komunálním odpadem ze dne 25.1.2007.
Pro: 7 zastupitelů
Starosta pan. Ing. Nosek přijal písemnou rezignaci paní Ing. Klikové na post
zastupitelky obce. Jako její nástupce byla oslovena paní Ing. Lenka Hanáčková, která
však na postavení náhradníka písemně rezignovala. Jako další náhradník z kandidátní
listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5 byl osloven pan Milan Hnilička.
Ten funkci zastupitele přijal a před přítomnými zastupiteli složil slib zastupitele obce.
Ad11) Diskuse:
Pan Vojík vznesl dotaz ohledně nové postavené budovy firmy Bontaz, k jakému
účelu bude sloužit. Pan starosta odpověděl, že se jedná o sklad a že je postaven v souladu
s územním plánem obce.

Zapsala: ………………………
Jana Svobodová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Ing. Pavel Hajný

…………………………
MUDr. Petr Pauk

