Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 24. dubna 2017, od 18:00 hodin
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní : Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Zahrádka, Mgr. Michal Prokop, MUDr. Petr Pauk,
Zdeněk Kropáč, Ing. Pavel Hajný
Omluveni: Milan Hnilička
Zasedání bylo svoláno a zahájeno v 18:00 hod. starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o
konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 12.4. 2017. Přítomno je 6
zastupitelů, viz. prezenční listina.
Ad1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Pavla Hajného, Mgr. Michala Prokopa,
jako zapisovatelku paní Karolinou Bandovou
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č.1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Hajného, Mgr.
Michala Prokopa, zapisovatelku paní Karolinu Bandovou.

Navržený program:
1) Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
2) Schválení programu.
3) Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.17_SOBS01_4121276704 se
společností ČEZ Distribuce.
4) Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní – GasNet,s.r.o.
5) Schválení „Výroční zprávy o hospodaření za rok 2016“ Základní školy Velká Dobrá.
6) Smlouva o dílo – výstavba kanalizace v ulici Luční.
7) Schválení změny č.1 Územního plánu Velká Dobrá.
8) Směrnice č.1/2017 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Velká
Dobrá.
9) Ostatní.
10) Diskuse
11) Závěr
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení navrženého programu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.2: Zastupitelstvo schvaluje navržený program.
Ad3) Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č.17_SOBS01_4121276704 se
společností ČEZ Distribuce.
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných
elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
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č.17_SOBS01_4121276704 se společností ČEZ Distribuce – týká se zasíťování 13 pozemků
NA KLÍNÁCH (II. ETAPA)
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení Smlouvy o uzavření budoucích smluv
o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN) č.17_SOBS01_4121276704 se společností ČEZ Distribuce.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)
č.17_SOBS01_4121276704 se společností ČEZ Distribuce.
Ad4) Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní – GasNet,s.r.o.
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní – s firmou GasNet,s.r.o. – týká
se zasíťování 13 pozemků NA KLÍNÁCH (II. ETAPA).
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení Smlouvy o podmínkách napojení, o
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní – GasNet,s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s firmou
GasNet,s.r.o.
Ad5) Schválení „Výroční zprávy o hospodaření za rok 2016“ Základní školy Velká Dobrá.
Starosta předložil zastupitelům Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016 Základní školy
Velká Dobrá. V rámci diskuse bylo kromě investičních požadavků na zřizovatele paní
ředitelkou navrženo, aby školní zahrada byla renovována a otevřena veřejnosti. Zastupitelé
tento návrh zváží a prodiskutují. Pro zlepšení komunikace mezi Mateřskou školou, Základní
školou a obcí se zastupitelé dohodli na tom, že 1x za čtvrtletí se budou věnovat školské
problematice. Paní ředitelka Bečková předložila zastupitelům návrh na opravu budovy Základní
školy a žádost o prošetření stavu sportovní haly ve Velké Dobré.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení Výroční zprávy o hospodaření za rok
2016 Základní školy Velká Dobrá.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.5: Zastupitelstvo schvaluje „Výroční zprávu o hospodaření za rok 2016“ Základní
školy Velká Dobrá.
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Ad6) Smlouva o dílo – výstavba kanalizace v ulici Luční.
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o dílo – výstavba kanalizace v ulici Luční s firmou
RISL s.r.o. Předmětem smlouvy je výstavba dešťové kanalizace v ulici Luční.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o Smlouvě o dílo – výstavba kanalizace v ulici
Luční.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.6: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo – výstavba kanalizace v ulici Luční.
Ad7) Schválení změny č.1 Územního plánu Velká Dobrá.
Starosta předložil zastupitelům Změnu č.1 Územního plánu Velká Dobrá.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o Změny č.1 Územního plánu Velká Dobrá.
Výsledek hlasování:

Usnesení č.7:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení zastupitelstva obce Velká Dobrá

o vydání změny č.1 územního plánu Velká Dobrá
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební
zákon), za použití ustanovení § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád a § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti po ověření, že
změna č.1 územního plánu Velká Dobrá není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem
krajského úřadu

vydává

ZMĚNU Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ DOBRÁ,
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oznamuje

že Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle
ust. §22 písm. e) zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, v souladu s § 10
g tohoto zákona vydal dne 20.10.2016 souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provádění změny č.1
ÚP Velká Dobrá pod čj. 141558/2016/KUSK. Toto stanovisko neobsahuje žádné podmínky a
požadavky, které by bylo nutné zapracovat do koncepce Změna č.1 ÚP Velká Dobrá.

Pro sledování a rozbor vlivů koncepce, na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona
č. 100/2001 Sb. budou sledovány a vyhodnocovány níže uvedené monitorovací indikátory,
které byly navrženy v kapitole 10 dokumentace Změna č.1 ÚP Velká Dobrý Vyhodnocení vlivů
na životní prostředí dle zák. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
-

Počet obyvatel žijících v územích, zatížených nadměrným hlukem z dopravy; podíl
obydlených oblastí zatížených nadměrným hlukem z celkové rozlohy obce
Míra znečištění vod
Počet výjimek ze zákona č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Koeficient ekologické stability
Počet realizovaných záměrů negativně ovlivňujících charakteristiky a hodnoty
krajinného rázu
Podíl/rozsah nových záborů půdy; podíl plochy vyňaté ze ZPF/PUPFL
Podíl/rozsah ploch záborů ploch lesnické a zemědělské rekultivace

ukládá
starostovi obce
- oznámit vydání změny č.1 územního plánu Velká Dobrá veřejnou vyhláškou podle § 25
zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
- zajistit vyhotovení právního stavu územního plánu Velká Dobrá po změně č.1

Ad8) Směrnice č.1/2017 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Velká
Dobrá.
Starosta předložil zastupitelům Směrnici č.1/2017 upravující zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu obce Velká Dobrá. Jedná se o aktualizaci již platné směrnice, a to z důvodu
změny zákona.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení Směrnice č.1/2017 upravující
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Velká Dobrá.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
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Usnesení č.8: Zastupitelstvo schvaluje Směrnici č.1/2017 upravující zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu obce Velká Dobrá.
Ad9) Ostatní
Starosta obce informoval přítomné:
- o plánované schůzce starostů okolních obcí na Krajském úřadě Středočeského kraje, která
se bude týkat opravy silnice Karlovarská,
- o dopise od Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové, hejtmanky Středočeského kraje, ve kterém
informuje starosty o plánovaných opravách komunikací ve Středočeském kraji,
- o zahájení projekčních prací pro realizaci stavby IE-12-6006911, Velká Dobrá-LipovákVN, TS,kNN,dem.NN. termín konání je stanoven na 1.až 2.Q 2018,
- o pokračování soudního sporu s paní Šebestovou, a to ve středu 3.5.2017 u Krajského
soudu v Praze, projednání podaného odvolání.
Starosta sdělil zastupitelům, že projednával s panem Vostarkem a panem Kuškou, pořadateli
country festivalu v Družci, možnost konání letního hudebního festivalu doberských skupin.
Místo konání by bylo na Náměstí Komenského, termín 12.8.2017. Pan Kuška by zajistil
hudební skupiny. Příspěvek na akci by činil 30 tis. Kč, což by byly náklady na pódium, zvukaře,
světla. Navrhované vstupné 50,- Kč. Zastupitelé toto prodiskutovali a konstatovali, že tento rok
se festival konat nebude (časové důvody, místo konání, atp.).
Ad10) Diskuse:
Pan Vojík uvedl, že dopravní situace je v obci neúnosná a pan Vojík by rád viděl řešení např.
ve zpomalení dopravy. Pan Zahrádka uvedl, že v obci jde především o bezpečnost občanů.
Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 24.4.2017 v 19:10

Zapsala: Karolina Bandová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Ing. Pavel Hajný

…………………………
Mgr. Michal Prokop
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