Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 6.prosince 2017, od 18:00 hodin
Místo konání: Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Mgr. Michal Prokop, MUDr. Petr Pauk, Zdeněk Kropáč, Ing.
Pavel Hajný
Omluveni: Milan Hnilička, Zdeněk Zahrádka
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 28.11.2017. Přítomno je 5
zastupitelů.
Ad1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr.Michala Prokopa, Zdeňka Kropáče, jako
zapisovatelku paní Karolinou Bandovou
Výsledek hlasování: Pro: 5 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:
Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
Schválení programu.
Schválení vítěze výběrového řízení „Stavební úpravy – rybníka v části Malá Dobrá“.
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce s firmou GESTIO s.r.o. na rok 2018.
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 002-2017 s firmou Klika & Dvořák, s.r.o.
Odpisový plán Základní školy Velká Dobrá.
Žádost o dotaci na rok 2018 – FC Čechie Velká Dobrá.
Stočné pro rok 2018.
Známky pro svoz domovního odpadu na rok 2018, dodatek č.1 k příloze č.1 ke smlouvě
č.2009/1/040 s firmou AVE Kladno s.r.o. a dodatek č.1 ke smlouvě č.532016 o provádění
služeb zimní údržby s firmou AVE Kladno s.r.o.
10) Plán inventur na rok 2018, včetně inventarizační komise.
11) Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě č.20050045 ze dne 1.1.2005.
12) Rozpočtové opatření - srovnání rozpočtu k 31.12.2017.
13) Schválení rozpočtu na rok 2018.
14) Diskuse
15) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení navrženého programu.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schvaluje navržený program.
Ad3) Schválení vítěze výběrového řízení „Stavební úpravy – rybníka v části Malá Dobrá“.
Starosta navrhl zastupitelům přesunout hlasování o vítězi výběrového řízení na další zasedání
zastupitelstva. Hodnotící komise si vyžádala doložit od případného vítěze tohoto výběrového

řízení časový harmonogram a zdůvodnění technologických postupů, a to z důvodu v nabídce
uvedené krátké lhůtě realizace stavby.
Zastupitelstvo hlasuje o přesunutí schválení vítěze výběrového řízení na další zasedání
zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje přesunutí hlasování o vítězi výběrového řízení
„Stavební úpravy - rybníka v části Malá Dobrá“ na další jednání zastupitelstva obce.
Ad4) Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce s firmou GESTIO s.r.o. na rok 2018.
Starosta předložil zastupitelům smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce s firmou
GESTIO s.r.o. na rok 2018.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o smlouvě o vykonání přezkoumání s firmou
GESTIO s.r.o. na rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření
s firmou GESTIO s.r.o. na rok 2018.
Ad5) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 002-2017 s firmou Klika & Dvořák, s.r.o.
Starosta předložil zastupitelům dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.002-2017 s firmou Klika &
Dvořák, s.r.o. Předmět dodatku se týká změny termínu dokončení díla a to ukončení realizace
díla do 31.12.2018.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.002-2017
s firmou Klika & Dvořák s.r.o.
Výsledek hlasování:

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.5: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.002-2017 s firmou
Klika & Dvořák s.r.o.
Ad6) Odpisový plán Základní školy Velká Dobrá.
Starosta předložil zastupitelům odpisový plán Základní školy Velká Dobrá na rok 2018.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o odpisovém plánu Základní školy Velká Dobrá
na rok 2018.
Výsledek hlasování:

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.6: Zastupitelstvo schvaluje Odpisový plán Základní školy na rok 2018.

Ad7) Žádost o dotaci na rok 2018 – FC Čechie Velká Dobrá.
Starosta předložil zastupitelům žádost spolku FC Čechie Velká Dobrá o dotaci z rozpočtu obce
Velká Dobrá na rok 2018. Celková výše požadované dotace je 250.000,-Kč. Důvodem navýšení
dotace je především výpadek finančních prostředků z FAČR a ČÚS v roce 2017.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení dotace spolku FC Čechie Velká
Dobrá z rozpočtu obce Velká Dobrá na rok 2018.
Výsledek hlasování:

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.7: Zastupitelstvo schvaluje Žádost o dotaci spolku FC Čechie Velká Dobrá
z rozpočtu obce Velká Dobrá na rok 2018.
Ad8) Stočné pro rok 2018
Starosta navrhuje výši stočného 1.300,- Kč/osoba pro rok 2018.
Zastupitelstvo obce hlasuje o výši stočného 1.300,- Kč/osoba pro rok 2018.
Výsledek hlasování:

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č.8: Zastupitelé schvalují výši stočného 1.300,-Kč/osoba pro rok 2018.
Ad9) Známky pro svoz domovního odpadu na rok 2018, dodatek č.1 k příloze č.1 ke smlouvě
č.2009/1/040 s firmou AVE Kladno s.r.o. a dodatek č.1 ke smlouvě č.532016 o provádění
služeb zimní údržby.
Starosta předložil zastupitelům dodatek č.1 k příloze č.1 ke smlouvě č.2009/1/040 s firmou
AVE Kladno s.r.o. Pro rok 2018 je nabízena nová služba, a to měsíční svoz komunálního
odpadu. Starosta navrhuje ponechat výši cen známek za svoz komunálního odpadu ve stejné
výši jako v roce 2017, tj.:
objem popelnice - 120l - červená známka (týdenní svoz) 2.100,- Kč,
žlutá známka (čtrnáctidenní svoz) 1300,- Kč,
zelená známka (kombinovaný svoz) 1.700,- Kč,
jednorázová známka 80,- Kč,
objem popelnice 240l –
červená známka 4.200,- Kč.
a navrhuje cenu
bílá známka (měsíční svoz) 800,- Kč.
Starosta sděluje, že dnes obdržel od společnosti AVE dodatek č.1 ke smlouvě č.532016 o
provádění služeb zimní údržby. Jedná se pouze o zajištění služeb na zimní období 2017/2018,
nikoli o změnu ceny.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o dodatku č.1 ke smlouvě č.2009/1/040, o
dodatku č.1 ke smlouvě č. 532016 o provádění služeb zimní údržby a prodeji známek pro
rok 2018: objem popelnice- 120l - červená známka (týdenní svoz) 2.100,-Kč,žlutá známka
(čtrnáctidenní svoz) 1300,-Kč, zelená známka (kombinovaný svoz) 1.700,-Kč, bílá známka
(měsíční svoz) 800,-Kč, jednorázová známka 80,-Kč, objem popelnice 240l – červená
známka 4.200,-Kč.

Výsledek hlasování:

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č.9: Zastupitelé schvalují Dodatek č.1 ke smlouvě č.2009/1/040 s firmou Ave
Kladno s.r.o., Dodatek č.1 ke smlouvě č.532016 o provádění služeb zimní údržby a prodej
známek : 120l - červená známka (týdenní svoz) 2.100,-Kč,žlutá známka (čtrnáctidenní svoz)
1300,-Kč, zelená známka (kombinovaný svoz) 1.700,-Kč, bílá známka (měsíční svoz) 800,-Kč,
jednorázová známka 80,-Kč,objem popelnice 240l – červená známka 4.200,-Kč.
Ad10) Plán inventur na rok 2018, včetně inventarizační komise
Starosta předložil zastupitelům plán inventur na rok 2018, včetně inventarizační komise :
předseda Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Kropáč, Josef Mařík, Vilém Ramba, Pavla Fairaizlová.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o plánu inventur na rok 2018, včetně
inventarizační komise – předseda Ing.Zdeněk Nosek, Zdeněk Kropáč, Josef Mařík a
Vilém Ramba, Pavla Fairaizlová.
Výsledek hlasování:

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 10: Zastupitelé schvalují plán inventur na rok 2018, včetně inventarizační
komise: předseda Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Kropáč, Josef Mařík a Vilém Ramba, Pavla
Fairaizlová.
Ad11) Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě č.20050045 ze dne 1.1.2005 s Jiřím Haškem.
Starosta předložil zastupitelům dodatek č.1 k Nájemní smlouvě č. 20050045 ze dne 1.1.2005
s Jiřím Haškem. Jedná se pouze o úpravy v pojmosloví dle Občanského zákoníku, nikoli o
změnu výše nájmu nebo velikosti a počtu pronajímaných pozemků.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje dodatku č.1 k Nájemní smlouvě č. 20050045 ze
dne 1.1.2005 s Jiří Haškem.
Výsledek hlasování:

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.11: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě č.20050045 ze dne
1.1.2005 s Jiřím Haškem.
Ad12) Rozpočtové opatření - srovnání rozpočtu k 31.12.2017.
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č.2 - srovnání rozpočtu k prosinci
2017.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o návrhu rozpočtového opatření č.2 - srovnání
rozpočtu k prosinci 2017.
Výsledek hlasování:

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č.12: Zastupitelé schvalují návrh rozpočtového opatření č.2 – srovnání rozpočtu
k prosinci 2017.

Ad13) Schválení rozpočtu na rok 2018.
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtu obce na rok 2018. Rozpočet byl vyvěšen na
úřední desce. Rozpočet je koncipován jako ztrátový ve výši – 16,475.500,- Kč a deficit bude
pokryt z úspor minulých let. Hlavním důvodem je přesun realizace některých velkých projektů
z roku 2017, např. rekonstrukce ulice Smrkové, chodníku v ul. Karlovarská (od náměstí směr
Doksy), síťování pozemků v lokalitě Na Klínách, obnova rybníka.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o rozpočtu na rok 2018.
Výsledek hlasování:

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.13: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2018.

Ad14) Diskuse.
Ing. Majerová - žádost o řešení dopravní situace v celé obci (doprava předimenzovaná)
1. bezpečnost občanů (měření rychlosti, osvětlení přechodů, chodníky dle norem)
2. limity – hluk, prach, smog (Hygienická stanice měření)
3. na příštím zasedání informovat občany o jednáních a přijatých opatření k stávající
situaci
viz.příloha k zápisu.
Starosta informoval přítomné, že se zpracovávají projekty na ostrůvky na přechodech v obci.
Po vypracování projektu budeme žádat Policii České republiky o schválení a projekty budou
předány Krajskému úřadu Středočeského kraje k realizaci. Intenzita dopravy po otevření silnice
ve Velkém Přítočně viditelně poklesla. Proběhla schůzka týkající se možnosti realizace kruhové
křižovatky ve směru od Kladna a od Valdeku (dálnice).
Informace byly vzaty zastupitelstvem na vědomí.
Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 6.12.2017 v 19.30 hod.
Zapsala: Karolina Bandová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
…………………………..
Mgr.Michal Prokop

…………………………
Zdeněk Kropáč

