Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 6. února 2017, od 18:00 hodin
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní : Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Zahrádka, Ing. Pavel Hajný, Mgr. Michal Prokop,
Zdeněk Kropáč
Omluveni: Milan Hnilička, MUDr. Petr Pauk
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 30. 1. 2017. Přítomno je 5
zastupitelů viz. prezenční listina.
Ad1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovateli zápisu pana Mgr. Michala Prokopa a pana Zdeňka Kropáče,
zapisovatelem paní Janu Svobodovou
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č.1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Michala Prokopa a pana
Zdeňka Kropáče, zapisovatelem paní Janu Svobodovou.

Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Schválení ověřovatelů a zapisovatele. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
Schválení programu.
Schválení vítěze výběrového řízení- Kamerový systém
Smlouva č.9120065026 o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost- pozemek
p.č.1495/1
Schválení výše příspěvku a vstupného na Obecní ples
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- Kamerový systém
Zastupitelé rozhodli o vítězi výběrového řízení na akci ,, Kamerový systém“. Zakázku vyhrála
firma OMNILINK Services a.s. s nabídkovou cenou 372.720,55 Kč,.
Jako další v pořadí se umístila firma Jirků- AZ s.r.o. s nabídkovou cenou 412.513,- Kč. Ceny
jsou uvedeny bez DPH.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení vítěze výběrového řízení na akci
Kamerový systém, firmě OMNILINK Services a.s. s cenou 372.720, 55 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
1

Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na akci,, Kamerový systém“,
firmu OMNILINK Services a.s. s nabídkovou cenou 372.720, 55 Kč bez DPH.
Ad4) Smlouva č.9120065026 o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost- pozemek
p.č.1495/1
Starosta předložil ke schválení Smlouvu č.9120065026 o uzavření budoucí kupní smlouvy na
nemovitost, část pozemku 1495/1 o výměře 20 m2 s firmou ČEZ Distribuce a.s za dohodnutou
kupní cenu. Bude zde vybudována nová trafostanice.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení výše uvedené Smlouvy č.9120065026.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy č.9120065026 o uzavření budoucí
kupní smlouvy na nemovitost, část pozemku 1495/1 o výměře 20 m2.
Ad5) Schválení výše příspěvku a vstupného na Obecní ples
Starosta požádal zastupitele o schválení příspěvku na Obecní ples ve výši 30.000,- Kč a výše
vstupného 150,- Kč.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení příspěvku na Obecní ples- 30.000,Kč a o výši vstupného 150,-Kč
Výsledek hlasování:

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.5: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na Obecní ples ve výši 30.000,- Kč a vstupné
ve výši 150,- Kč.
Ad6) Ostatní
Starosta informoval přítomné o zaslané informaci z Krajské veterinární správy SVS pro
Středočeský kraj, o metodické pomoci obcí v případě výskytu ptačí chřipky.
Další informace pana starosty se týká stavu Motorestu u benzinové stanice. Na základě
informací od insolvenčního správce jsou budova motorestu a pozemky nabídnuty v současné
době ve veřejné dražbě. Jedná se o celkovou plochu 33.111 m2.
Obec požádala Úřad práce o schválení 6 ti pracovníků na úklid obce. V současné době máme
pouze 4 pracovníky.
Starosta Ing. Nosek informoval o plánovaných Výběrových řízeních v tomto roce:
Oprava záchodků v MŠ, vybudování komunikace v ulici Luční a k fotbalovému hřišti.
V ulici Lipová by do října roku 2018 mělo dojít k uložení kabelů el. vedení do země/ chodníků.
Dále bude rozšířeno do ulic Kladenská ke kapličce a do ulice Zahradní. Zatím firma ČEZ jedná
s majiteli pozemků. Z tohoto důvodu bude nutné vést jednání s vítězem VŘ na opravu
chodníků, firmou Klika & Dvořák, a uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o prodloužení termínu
dohotovení díla.
Ad7) Diskuse
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Pan Dvořák se dotázal na provádění zimní údržby v obci. Pan starosta odpověděl, že firma AVE
zařizuje ošetření komunikací posypem, pan Jiří Hašek vyjíždí při kalamitě s traktorem a uklízí
z vozovek sníh. Naši pracovníci ručně sypají chodníky v nejvíce zatížených místech, jako jsou
zastávky, MŠ, ZŠ. Od prosince došlo ke snížení počtu pracovníků na veřejně prospěšné práce
ze 7 na 4 (Úřad práce neprodloužil dohody), z toho vždy nejméně 2 pracovníci byli nemocní.
Dále došlo k poruchám vozidel KAWASAKI a traktůrku, se kterými je odklízen sníh
z chodníků. Musely se objednávat náhradní díly a muselo se uklízet ručně.
Pan Vojík upozornil na rozbité zrcadlo v ulici Kladenská. Jeho oprava je již objednána.
Pan Dvořák upozornil na špatný stav revizních šachet a kanálů ve vozovkách.
Pan zastupitel Zdeněk Kropáč vysvětlil, že při současném počasí nelze tyto opravy uskutečnit
a přislíbil, že na jaře bude provedena celková kontrola stavu komunikací a bude co nejdříve
opraveno.

Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 6. 2.2017 v 18:40
Zapsala: Jana Svobodová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Mgr. Michal Prokop

…………………………
Zdeněk Kropáč
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