Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného 11.června 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, Milan Hnilička
Omluveni: 0
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 4.6.2018. Přítomno
hlasování je 7 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: 7 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) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP12-6014245/002
4) Návrh rozpočtového opatření č.2.
5) Závěrečný účet za rok 2017.
6) Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Velká Dobrá za rok 2017.
7) Ostatní – Plánovací smlouva – 5 nových stavební parcel.
8) Ostatní – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – číslo
smlouvy 949/00066001/2018-KL/RAB/BS – Středočeský kraj.
9) Ostatní – Matrika – schválení ponechání matriky v obci Velká Dobrá.
10) Informace
11) Diskuse
12) 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o dohodu o umístění stavby č.
IP-12-6014245/002.
Starosta předložil zastupitelům smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IP-12-6014245/002 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., které se týká
pozemku p.č.910/1 v ulici Okrajová.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IP -12-6014245/002 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Na vědomí - Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP -12-6014245/002 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Ad4) Návrh rozpočtového opatření č.2.
Starosta předložil zastupitelům návrh rozpočtového opatření č.2 obce Velká Dobrá, více příloha
č.1.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení návrhu rozpočtového opatření č. 2.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje Návrh rozpočtového opatření č.2.
Ad5) Závěrečný účet za rok 2017.
Starosta předložil zastupitelům návrh závěrečného účtu za rok 2017, sestavený ke dni
31.12.2017, více příloha č.2.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení závěrečného účtu za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet za rok 2017.
Ad6) Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Velká Dobrá za rok 2017.
Starosta předložil zastupitelům Zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
Velká Dobrá za rok 2017, více příloha č.3. Výrok auditora: „Při přezkoumání hospodaření obce
Velká Dobrá za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“
Zastupitelstvo hlasuje o Zprávě auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
Velká Dobrá za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.6: Zastupitelstvo schvaluje Zprávu auditora o výsledcích přezkoumání
hospodaření obce Velká Dobrá za rok 2017.

Ad7) Plánovací smlouva – 5 nových stavebních parcel
Starosta předložil zastupitelům Plánovací smlouvu. Účelem této smlouvy je stanovit práva a
povinnosti smluvních stran ohledně výstavby inženýrských síti a komunikace pro pět nových
stavebních parcel, resp. výstavbu nových rodinných domů, na pozemcích parc.č. 179/74 a 179/4
zapsané na LV 1133. Investory jsou paní Ing. Radka Švarcová a Mgr. Jaroslava Landová,
zastoupené panem Ladislavem Bartákem. Vzhledem k tomu, že zaslaný projekt neobsahoval
skladbu komunikace, byla Plánovací smlouva odsouhlasena s podmínkou, že tato bude
doplněna o další bod, a to, že komunikace a chodníky budou vystavěny, dle platné normy pro
výstavbu místních komunikací a chodníků ČSN 736110.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení Plánovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro:7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.7: Zastupitelstvo schvaluje Plánovací smlouvu, dle uvedené podmínky v zápisu.
Ad8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě – číslo smlouvy
949/00066001/2018-KL/RAB/BS – Středočeský krajStarosta předložil zastupitelům ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě – číslo smlouvy 949/00066001/2018-KL/RAB/BS k pozemní komunikaci a
podmínkám stavby a provozu – „Velká Dobrá – zklidnění dopravy na průtahových
komunikacích - veřejné osvětlení“ se Středočeským krajem, zastoupený Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.8: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě k pozemní komunikaci a podmínkám stavby a provozu – „Velká Dobrá –
zklidnění dopravy na průtahových komunikacích – veřejné osvětlení“.
Ad9) Matrika – schválení ponechání matriky v obci Velká Dobrá
Starosta informoval zastupitele o tom, že Ministerstvo vnitra požaduje po obcích, aby se
dokonce června rozhodli, zda si matriku ponechají i po změně způsobu financování (nový
výkonnostní model). Od roku 2019 dostanou obce příspěvek na výkon státní správy nikoliv za
počet obyvatel ve správním obvodu, ale formou paušální částky za jednotlivé provozápisy
(zápis do knih manželství, narození nebo úmrtí). Ty se budou odvíjet od finanční náročnosti
daného úkonu.
Zastupitelstvo hlasuje o ponechání matriky v obci Velká Dobrá.

Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.9: Zastupitelstvo schvaluje ponechání matriky v obci Velká Dobrá.

Informace:
Starosta informoval zastupitele před schválením programu o tom, že původně zařazený bod č.4
„Dodatek č. 2 s firmou ESTA ke smlouvě od dílo“, je stažen z programu jednání z důvodu jeho
nedodání (úmrtí jednatele společnosti).
Starosta informoval zastupitele o plánované uzavírce sjezdu na dálnice D6 ve směru na Prahu,
zahájení 5.7.2018 – 31.8.2018.
Informace byly vzaty zastupitelstvem na vědomí.
Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 11.6..2018 v 18:25 hod.
Zapsala: Karolina Bandová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Ing. Pavel Hajný

…………………………
MUDr. Petr Pauk

