Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného 16.dubna 2018, od 18:00 hodin
Místo konání: Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, MUDr. Petr Pauk, Zdeněk Kropáč, Ing. Pavel Hajný, Mgr.
Michal Prokop, Zdeněk Zahrádka
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 9.4.2018. Přítomno
hlasování je 6 zastupitelů.
Ad1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Pavla Hajného a MUDr. Petra Pauka, jako
zapisovatelku paní Karolinu Bandovou
Výsledek hlasování: Pro: 6 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.
Ad2) Schválení programu

Navržený program:
1) Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
2) Schválení programu.
3) Montprojekt – souhlas se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvou o právu provést stavbu.
4) Schválení žádosti o finanční příspěvek na poskytování registrovaných sociálních služeb
v roce 2018 občanovi obce panu Tomáši Vyskočilovi – Klubíčko Beroun, z.ú.
5) Prodej pozemku parc.č. 80/4 paní Mgr. Radce Šedé.
6) Schválení nákupu nového platebního terminálu.
7) Schválení vzdání se odměny za výkon funkce předsedy kulturní komise.
8) Stanovení počtu členů zastupitelů na volební období 2018 -2022.
9) Ostatní – Směrnice pro nakládání s osobními údaji – GDPR.
10) Ostatní – Krajská správa a údržba silnic – odsouhlasení podání žádosti o souhlas Rady
Středočeského kraje se stavbou na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje, podání
žádosti o přípravu a následné uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků.
11) Informace
12) Diskuse
13) 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) Montprojekt – souhlas se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvou o právu provést stavbu.
Starosta předložil zastupitelům žádost firmy MONTPROJEKT, a.s., která zastupuje společnost
ČEZ Distribuce, a.s., o souhlas se „Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
smlouvou o právu provést stavbu č.IE-126007628/VB/8, název stavby: Velká Dobrá, U hřiště
– TS, kVN a kNN“. Jedná se o položení nového kabelového vedení 22kV, 1kV, 1xnový sloup
22kV a 2 ks skříní SR dle přiložené dokumentace. Obci bude vyplacena jednorázová částka
22.400,- Kč.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.IE-12-6007628/VB/8, název stavby: Velká
Dobrá, U hřiště – TS, kVN a kNN.“
Výsledek hlasování: Na vědomí - Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.IE-12-6007628/VB/8, název stavby: Velká
Dobrá, U hřiště – TS, kVN a kNN.“
Ad4) Schválení žádosti o finanční příspěvek na poskytování registrovaných sociálních služeb
v roce 2018 občanovi obce panu Tomáši Vyskočilovi – Klubíčko Beroun, z.ú.
Starosta předložil zastupitelům žádost poskytovatele registrovaných sociálních služeb Klubíčka
Beroun, z.ú. o finanční příspěvek na péči pro pana Tomáše Vyskočila. Starosta navrhuje
finanční poskytnout příspěvek ve výši 3.000,-Kč, tj. ve stejné výši jako v roce 2017.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení finanční příspěvku 3.000,-Kč na péči pro pana Tomáše
Vyskočila poskytovanou Klubíčkem Beroun, z.ú.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek 3.000,-Kč pro Klubíčko Beroun,
z.ú. na péči poskytovanou panu Tomáši Vyskočilovi.
Ad5) Prodej pozemku parc.č. 80/4 paní Mgr. Radce Šedé.
Starosta předložil zastupitelům oznámení o záměru obce prodat pozemek parc.č. 80/4 paní
Mgr. Radce Šedé. Oznámení bylo vyvěšeno dne 5.3.2018 a sejmuto dne 21.3.2018.
Zastupitelstvo hlasuje o prodeji pozemku parc.č.80/4.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 80/4.

Ad6) Schválení nákupu nového platebního terminálu.
Starosta předložil zastupitelům nabídku České spořitelny, a.s. v oblasti přijímání platebních
karet - „Obchodní a technické řešení přijímání platebních karet pro Obec Velká Dobrá“ .
V tomto materiálu jsou uvedeny 2 varianty poplatků za platební terminály, a to 400,- Kč/měsíc
v případě pronájmu platebního terminálu nebo cena za odkup zařízení ve výši 6.900 Kč bez
DPH (stacionární POS terminál). Zastupitelé se shodli na koupi tohoto nového platebního
terminálu
Zastupitelstvo hlasuje o přijímání platebních karet na OÚ Velká Dobrá a o koupi nového
platebního terminálu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.6: Zastupitelstvo schvaluje možnost přijímání platebních karet na OÚ Velká
Dobrá a nákup nového platebního terminálu.
Ad7) Schválení vzdání se odměny za výkon funkce předsedy kulturní komise.
Starosta předložil návrh pana Milana Hniličky o vzdání se odměny za výkon funkce předsedy
kulturní komise. Za výkon funkce předsedy kulturní komise nebude náležet žádná finanční
odměna pro zastupitele vykonávající tuto funkci.
Zastupitelstvo hlasuje o vzdání se odměny za výkon funkce předsedy kulturní komise.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.7: Zastupitelstvo schvaluje, že za výkon funkce předsedy kulturní komise nenáleží
žádná odměna a předchozí schválená odměna se ruší.
Ad8) Stanovení počtu členů zastupitelů na volební období 2018 -2022.
Zastupitelé obce diskutovali o stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období
2018 – 2022. Shodli se na počtu 7 zastupitelů.
Zastupitelstvo hlasuje o stanovení 7 členů zastupitelstva obce Velká Dobrá na volební
období 2018 – 2022.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.8: Zastupitelstvo schvaluje 7 členů zastupitelstva obce Velká Dobrá na volební
období 2018 -2022.

Ad9) Ostatní – Směrnice pro nakládání s osobními údaji – GDPR.
Starosta předložil zastupitelům „Směrnici pro nakládání s osobními údaji“. Zastupitele berou
„Směrnici pro nakládání s osobními údaji“ na vědomí.
Zastupitelstvo bere „Směrnici pro nakládání s osobními údaji“ na vědomí.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.9: Zastupitelstvo bere „Směrnici pro nakládání s osobními údaji“ na vědomí.
Ad10) Ostatní – Krajská správa a údržba silnic – odsouhlasení podání žádosti o souhlas Rady
Středočeského kraje se stavbou na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje, podání
žádosti o přípravu a následné uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků.
Starosta předložil zastupitelům k odsouhlasení požadavky pro podání žádosti o souhlas Rady
Středočeského kraje se stavbou na pozemcích ve vlastnictví Středočeského kraje a podání
žádosti o přípravu a následné uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků, které se týká stavby
„Velká Dobrá – zklidnění dopravy na průtahových komunikacích“ (ostrůvky na přechodech pro
chodce). Stavba byla diskutována se zástupci KSUS Středočeského kraje, kteří ji podpořili.
Bylo dohodnuto, že hlavním stavebníkem bude Středočeský kraj.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení:
1) podání žádosti o souhlas Rady Středočeského kraje se stavbou na pozemcích ve
vlastnictví Středočeského kraje, IČ: 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, a
to v souvislosti se stavbou „Velká Dobrá – zklidnění dopravy na průtahových
komunikacích“ jejímž investorem/stavebníkem je Obec Velká Dobrá.
a. stavební projekt SO101
pozemek p.č. 1374/1 k.ú. Velká Dobrá s předpokládaným záborem 1034,72 m²,
b. stavební objekt SO102
pozemek p.č. 1405/1 k.ú. Velká Dobrá s předpokládaným záborem 377,46 m²,
pozemek p.č. 1492/6 k.ú. Velká Dobrá s předpokládaným záborem 102,85 m²,
c. stavební projekt SO103
pozemek p.č. 1374/1 k.ú. Velká Dobrá s předpokládaným záborem 614,01 m².
2) Podání žádosti o přípravu a následné uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků dle
bodu 1) tohoto usnesení s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
IČO: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.10: Zastupitelstvo schvaluje:
1) podání žádosti o souhlas Rady Středočeského kraje se stavbou na pozemcích ve
vlastnictví Středočeského kraje, IČ: 70891095, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, a
to v souvislosti se stavbou „Velká Dobrá – zklidnění dopravy na průtahových
komunikacích“ jejímž investorem/stavebníkem je Obec Velká Dobrá.
a. stavební projekt SO101
pozemek p.č. 1374/1 k.ú. Velká Dobrá s předpokládaným záborem 1034,72 m²,

b. stavební objekt SO102
pozemek p.č. 1405/1 k.ú. Velká Dobrá s předpokládaným záborem 377,46 m²,
pozemek p.č. 1492/6 k.ú. Velká Dobrá s předpokládaným záborem 102,85 m²,
c. stavební projekt SO103
pozemek p.č. 1374/1 k.ú. Velká Dobrá s předpokládaným záborem 614,01 m².
2) Podání žádosti o přípravu a následné uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků dle
bodu 1) tohoto usnesení s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
IČO: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Ad11) Ostatní – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení díla „Oprava chodníku Velká Dobrá, ul.
Karlovarská, úsek nám. Komenského – Družecká“.
Starosta informoval zastupitele, že bude dodělána I. etapa výstavby chodníku v ulici
Karlovarská u náměstí. Ve středu se začíná s II. etapou. Na základě podložené žádosti firmy
ESTA spol. s r.o. (posunutí předání stavby, špatné klimatické podmínky v měsíci březnu,
vydaného rozhodnutí odboru dopravy, kterým se povoluje zvláštní užívání stavby až dne
28.3.2018), předkládá starosta dodatek č. 1, kterým se mění čas plnění díla, nový termín pro
předání díla bude 31.5.2018.
Zastupitelstvo hlasuje o dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení díla „Oprava chodníku
Velká Dobrá, ul. Karlovarská, úsek nám. Komenského – Družecká“.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.11: Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení díla „Oprava
chodníku Velká Dobrá, ul. Karlovarská, úsek nám. Komenského – Družecká“.

Ad12) Informace
- Starosta informoval zastupitele o pokračujících pracích v ulici Smrkové. Koncem týdne se
začne asfaltovat. V ulici Bukové se musí udělat nový projekt. Zastupitelé se shodli, že se
vyprojektuje i zbytek ulice Smrkové, tj. od křižovatky s ulicí Buková až po ulici Pražskou. Bude
muset být provedeno nové výběrové řízení.
- ČOV – dne 13.4.2018 bylo provedeno pracovníky firmy ENVI-PUR ověřovací měření po
úpravě odlehčení nátoku odpadních vod na biologickou linku a instalace měření vratného kalu.
Dále z provedené kontroly vyplynula nutnost vyčištění dešťové zdrže a oprava čerpadla
dešťové zdrže. Pokud by čerpadlo nešlo opravit, bude se muset koupit čerpadlo nové.
- Starosta sdělil zastupitelům, že z dendrologického průzkumu provedeného panem Davidem
Burgrem, byla zjištěna infekce dřevokaznou houbou vrby bílé – převislé, rostoucí na hřbitově.
Z důvodu bezpečnosti, zastupitelé doporučují vrbu pokácet.

Ad13) Diskuse
Pan Dvořák ze zeptal zastupitelů, zdali hřbitovní zeď bude jen oprava nebo se bude dělat nová.
Pan starosta odpověděl, že to bude oprava.

Informace byly vzaty zastupitelstvem na vědomí.
Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 16.4.2018 v 19:05 hod.
Zapsala: Karolina Bandová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Ing. Pavel Hajný

…………………………
MUDr. Petr Pauk

