Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 18. prosince 2017, od 18:00 hodin
Místo konání: Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Zahrádka, MUDr. Petr Pauk, Zdeněk Kropáč, Ing. Pavel
Hajný, Milan Hnilička od 18:20 hodin
Omluveni: Mgr. Michal Prokop
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 11. 12. 2017. Přítomno
hlasování je 5 zastupitelů.
Ad1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Pavel Hajný, MUDr. Petr Pauk, jako zapisovatelku
paní Karolinu Bandovou
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se: 0 hlasů

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Hajného, MUDr. Petra
Pauka, zapisovatelku paní Karolinu Bandovou.

Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
Schválení programu.
Schválení vítěze výběrového řízení „ Stavební úpravy - rybníka v části Malá Dobrá“.
Schválení vítěze výběrového řízení „Nákup svozového vozidla“.
Ostatní
Diskuse
Závěr

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 předložil zastupitelům dokumenty od firmy AQUARIUS spol. s r.o. tj. časový
harmonogram a zdůvodnění technologických postupů, které byly po firmě požadovány a to z
důvodu v nabídce uvedené krátké lhůtě realizace stavby. Firma AQUARIUS spol. s r.o.
předloženými dokumenty potvrdila jí uvedenou lhůtu realizace stavby, tj. 75 dní. Na základě
těchto dokumentů zastupitelstvo schvaluje firmu AQUARIUS jako vítěze výběrového řízení
s nabídkovou cenou 4.467.685,40 Kč bez DPH, lhůtou realizace 75 dní a záruční dobou 72
měsíců. S realizací se začne v lednu 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení „Stavební úpravy - rybníka
v části Malá Dobrá“ firmu AQUARIUS, spol. s r.o.

Ad4) Schválení vítěze výběrového řízení „Nákup svozové techniky“.
Starosta oznámil, že výzvy k podání cenové nabídky se zúčastnila pouze jedna firma GAZ
AUTO PRAHA, s.r.o. s cenou 975.459,- Kč bez DPH, i když bylo osloveno 5 firem.
Zastupitelé s cenou souhlasí.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení „Nákup svozové techniky“
firmu GAZ AUTO PRAHA, s.r.o.
Ad5) ostatní
Opatření fungování ČOV
Starosta informoval zastupitele o opatřeních realizovaných a připravovaných na ČOV a
kanalizaci, které vycházely ze schůzky zástupců obce, České inspekce životního prostředí,
Povodí Vltavy, odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna, technologické firmy
ENVI-PUR, projektantů ČOV a prof. Wannera,, uskutečněné dne 15.8.2017, a uvedených
v dopise adresovaného vedoucímu odboru životního prostředí Magistrátu města Kladna ze
dne 11.10.2017:
- Letos proběhly opravy kanalizace v ulici Smrková, Buková, Na Poustkách a je
objednána oprava kanalizace v ulici Okružní a Jílové (obě bezvýkopově).
- Část obce byla „vykouřena“ odbornou firmou a následně vyzváni dotčení občané
k nápravě.
- Byl proveden kamerový průzkum kanalizace v lokalitě pod hřbitovem a v pod
letištěm.
- Bylo provedeno čištění kanalizace v lokalitě pod hřbitovem a v pod letištěm.
- Pravidelně se provádí čištění oddělovacích nádrží u OÚ a rybníka.
- Posílení obsluhy ČOV o 1 pracovníka OÚ.
- Odborné proškolení obsluhy ČOV pana Fišery a též p. Maříka, který také nově
obsluhuje ČOV, bude prováděno 2x ročně.
- Vyrovnávací nádrž, objem 125 m3 – pracuje se na projektu (předběžný termín
31.1.2018, realizace 31.12.2018).
- Byly provedeny vnitřní úpravy ČOV dle zadání České inspekce životního prostředí,
viz schůzka 15.8.2017 na OÚ Velká Dobrá.
- Bude aktualizován Provozní řád.
- Byla provedena kontrola restauračních a školských zařízení, zda mají zajištěn odběr
tuků.
Energie Pro – výzva k úhradě smluvní pokuty za ušlý zisk v letech 2016 a 2017 ve výši
189.260,98 Kč
Starosta informoval zastupitele o obdržené výzvě k úhradě smluvní pokuty za ušlý zisk, kterou
OÚ a MŠ obdržely od společnosti Energie Pro. Jedná se o pokračování kauzy Energie pod
kontrolou a jejím vytunelování. Společnost Energie pod kontrolou převedla před 2 lety bez
vědomí obce dodávky energií na společnost Energie Pro a zároveň neplnila své závazky vůči
skutečným dodavatelům elektrické energie a plynu. Obec postavena před rozhodnutí, ve kterém
musela bezprostředně reagovat na možnost přerušení dodávek elektrické energie a plynu. Obec
odstoupila od smlouvy uzavřené s Energií pod kontrolou a vznesla námitku neplatnosti
smlouvy uzavřené mezi Energií pod kontrolou a Energií Pro. Z důvodu opatrnosti odstoupila i
od smlouvy uzavřené mezi Energií pod kontrolou a Energií Pro. Obec uzavřela Smlouvu o

sdružených službách dodávky elektřiny se společností Amper Market, a.s. V dodatku č.1 k této
smlouvě, čl. II., bod 1, se společnost zavazuje uhradit za zákazníka veškeré finanční sankce,
které ze Smlouvy o energetickém poradenství budou společností Energie pod kontrolou nebo
společností Energie Pro vůči zákazníkovi po právu uplatněny. Celá kauza se týká asi 700 obcí
v celé ČR, viz novinové články, atp. Obec od počátku své kroky konzultuje se svým právním
poradcem. Na základě projednání posledních událostí, bude obcí odmítnuta požadovaná úhrada.
Stavení dozor akce „ Stavební úpravy - rybníka v části Malá Dobrá“. Byly rozeslány 3 výzvy
k podání nabídky. Na základě předložených dvou cenových nabídek byl vybrán s nejnižší
cenou jako stavební dozor investora na tuto akci Karel Parolek s + f s nabídkovou cenou
67.500,- Kč. Jeden z oslovených se z časových důvodů omluvil a nabídku nepodal.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.5: Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na Stavební dozor na akci
„Stavební úpravy - rybníka v části Malá Dobrá“ Karla Parolka s + f
Informace byly vzaty zastupitelstvem na vědomí.
Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 18.12.2017 v 18.30 hod.
Zapsala: Karolina Bandová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Ing. Pavel Hajný

…………………………
MUDr. Petr Pauk

