Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 16.října 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, 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 6.10. 2017. Přítomno je 7
zastupitelů.
Ad1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Michala Prokopa a pana Zdeňka Kropáče, jako
zapisovatelku paní Karolinou Bandovou
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č.1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Michala Prokopa, Zdeňka
Kropáče, zapisovatelku paní Karolinu Bandovou.

Navržený program:
1) Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
2) Schválení programu.
3) Smlouva o zřízení služebnosti – pozemek parc.č.787/1 – Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
4) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – umístění vodovodního řádu – manželé
Leipnerovi.
5) Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů Městské policie Unhošť.
6) Příspěvek 4.000,-Kč na rytířské půtky.
7) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.EP-12-6003358/VB s firmou ČEZ
Distribuce,a.s.
8) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-6020490/VB/1 s firmou ČEZ
Distribuce a.s.
9) Rozpočtové opatření č.1
10) Stanovení ceny za prodej knihy „Lidové zvyky a obyčeje našich předků aneb jaký býval
v minulosti ROK NA VSI“.
11) Vyhlášení vítěze aukce na dodávky plynu.
12) Informace
13) Diskuse
14) Závěr
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení navrženého programu.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schvaluje navržený program.
Ad3) Smlouva o zřízení služebnosti – pozemek parc.č.787/1 – Česká telekomunikační
infrastruktura a.s.
Starosta předložil zastupitelům smlouvu o zřízení služebnosti pro pozemek parc.č.787/1 –
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
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Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o smlouvě o zřízení služebnosti – pozemek
parc.č.787/1 – Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti – pozemek parc.č.787/1
– Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ad4) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – umístění vodovodního řádu – manželé
Leipnerovi.
Starosta předložil zastupitelům ke schválení smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
umístění vodovodního řádu – manželé Leipnerovi pro pozemek p.č.179/68.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě – umístění vodovodního řádu – manželé Leipnerovi pro pozemek
p.č.179/68.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
umístění vodovodního řádu – manželé Leipnerovi pro pozemek p.č.179/68.
Ad5) Veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu úkolů Městské policie Unhošť.
Starosta předložil zastupitelům veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu úkolů Městské
policie Unhošť v obci Velká Dobrá.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje veřejnoprávní smlouvě o zajišťování výkonu
úkolů Městské policie Unhošť.
Výsledek hlasování:

Pro:7 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.5: Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zajišťování výkonu úkolů
Městské policie Unhošť.
Ad6) Příspěvek 4.000,-Kč na akci „Rytířské půtky“.
Starosta předložil zastupitelům návrh na příspěvek ve výši 4.000,-Kč na akci „Rytířské půtky“.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení příspěvku ve výši 4.000,-Kč na akci
„Rytířské půtky“.
Výsledek hlasování:

Pro: 7 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.6: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 4.000,-Kč na akci „Rytířské půtky“.
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Ad7) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.EP-12-6003358/VB s firmou ČEZ
Distribuce,a.s.
Starosta předložil zastupitelům smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.EP-126003358/VB s firmou ČEZ Distribuce,a.s pro pozemek p.č.172/2.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti č.EP-12-6003358/VB s firmou ČEZ Distribuce,a.s pro pozemek p.č.172/2.
Výsledek hlasování:

Pro: 7 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.7: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.EP-12-6003358/VB s firmou ČEZ Distribuce,a.s pro pozemek p.č.172/2.
Ad8) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-6020490/VB/1 s firmou ČEZ
Distribuce a.s.
Starosta předložil zastupitelům smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-126020490/VB/1 s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti č.IV-12-6020490/VB/1 s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Výsledek hlasování:

Pro: 7 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č.8: Zastupitelé schvalují Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV12-6020490/VB/1 s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Ad9) Rozpočtové opatření č.1
Starosta předložil zastupitelům ke schválení Rozpočtové opatření č. 1, viz příloha.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení Rozpočtového opatření č.1.
Výsledek hlasování:

Pro: 7 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č.9: Zastupitelé schvalují Rozpočtové opatření č.1.
Ad10) Stanovení ceny za prodej knihy „Lidové zvyky a obyčeje našich předků aneb jaký býval
v minulosti ROK NA DOBRÉ“.
Starosta navrhl zastupitelům prodejní cenu připravované knihy „Lidové zvyky a obyčeje našich
předků aneb jaký býval v minulosti ROK NA DOBRÉ“ – 150,-Kč/ks. Křest knihy proběhne
30.11.2017 ve Sládečkově muzeu v Kladně.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o ceně připravované knihy.
Výsledek hlasování:

Pro: 7 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č.10: Zastupitelé schvalují cenu 150,-Kč/ks za prodej knihy „Lidové zvyky a obyčeje
našich předků aneb jaký býval v minulosti ROK NA DOBRÉ“.
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Ad11) Vyhlášení vítěze aukce na dodávky plynu. Závěrkový list (Potvrzení o uzavření
burzovního obchodu na trhu PXE pro konečné zákazníky).
Starosta předložil zastupitelům Závěrkový list (Potvrzení o uzavření burzovního obchodu na
trhu PXE pro konečné zákazníky). Vítězem aukce na dodávky zemního plynu byla vybrána
firma – Pražská plynárenská,a.s. (bude zajišťovat dodávky pro obec, mateřskou i základní
školu). Konečná cena za dodávku zemního plynu je 482,-Kč/MWh, (nyní 550,- Kč/MWh.).
Termín dodávky je od 1.1.2018 do 1.1.2020.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o dodavateli zemního plynu pro Obec Velkou
Dobrou, Základní školu Velkou Dobrou a Mateřskou školu Velkou Dobrou na další dva
roky.
Výsledek hlasování:

Pro: 7 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č.11: Zastupitelé schvalují dodavatele zemního plynu firmu Pražská plynárenská,
a.s.

Ad12) Informace:
Od 1.1.2018 končí dětská lékařka MUDr.Zuzana Kindlová ve střediscích ve Velké Dobré a na
Doksech. Praxi pro dětské pacienty bude nadále provozovat ve středisku v Unhošti.
Starosta sdělil zastupitelům, že probíhají dvě výběrová řízení na opravu chodníků v ulici
Smrková a Karlovarská.
Informace byly vzaty zastupitelstvem na vědomí.
Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 16.10.2017 v 18:30 hod.
Zapsala: Karolina Bandová

…………………………..
místostarosta

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

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Mgr.Michal Prokop

…………………………
Zdeněk Kropáč
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