Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 5. října 2015, od 18:00 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní : Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Zahrádka, Ing. Pavel Hajný, Zdeněk Kropáč, , Mgr.
Michal Prokop
Omluveni: Ing. Vendula Kliková, MUDr. Petr Pauk
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 25. 9. 2015.

Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Vyhlášení vítěze výběrového řízení na zateplení MŠ-dokončovací práce
Vyhlášení vítěze výběrového řízení na zateplení OÚ-dokončovací práce
Prodej části pozemku parc. č. 1401 Na Klínách - manželé Šedých
Ostatní
Diskuse
Usnesení a závěr
Program byl odsouhlasen.

Zapisovatelem je odsouhlasena:

Pavla Fairaizlová

Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Ing. Pavel Hajný
Zdeněk Kropáč
Ad1) Hodnotící komise zjistila nedostatky v předložených nabídkách na akci „zateplení MŠ –
dokončovací práce,“ Firmy nesplnily všechny podmínky výběrového řízení. Hodnotící
komise si vyžádala od těchto firem doplnění správných podkladů do čtvrtka 8. 10. 2015.
Tento bod je přesunut na jednání zastupitelstva na pondělí 12. 10. 2015.
Pro:5 zastupitelů
Ad2) Hodnotící komise zjistila nedostatky v předložených nabídkách na akci „zateplení OÚ –
dokončovací práce,“ Firmy nesplnily všechny podmínky výběrového řízení. Hodnotící
komise si vyžádala od těchto firem doplnění správných podkladů do čtvrtka 8. 10. 2015.
Tento bod je přesunut na jednání zastupitelstva na pondělí 12. 10. 2015
Pro:5 zastupitelů
Ad3) Starosta předložil zastupitelům žádost manželů Šedých o odkup části pozemku par. č.
1401 v ulici Valdecká. Zastupitelé schválili záměr prodat část tohoto pozemku za
podmínek, že bude zachován chodník po celé délce před č.p. 611 v ulici Valdecká a za
cenu 600,- Kč/m2.
Pro: 5 zastupitelů

Ostatní:


Starosta seznámil zastupitele s plánem uspořádat dne 17.10.2015 v kulturním domě
„Posvícenskou zábavu“. Navrhl příspěvek obce ve výši 10.000,- Kč a cenu vstupného
80,- Kč.
Pro: 5 zastupitelů



Rekonstrukce ulic Krátká a U Křížku – starosta a pan Parolek /projektant/ uvedli, že
firma Fadez spol. s .r.o. si před zahájením prací zadala provedení zátěžových zkoušek
v obou ulicích. Na základě výsledků provedených zátěžových zkoušek (nesplňují
požadavky kladené na komunikace), bylo nutné navýšit podloží. Následně byla firma
Fadez – zhotovitel akce – vyzvána k nacenění víceprací. Firma ocenila vícepráce na
částku 244.495,- Kč bez DPH. Pan Parolek uvedl, že tlakové zkoušky nebyly
provedeny před projektovou dokumentací, jelikož jsou fin. nákladné a tudíž se o této
skutečnosti nevědělo. S firmou Fadez spol. s.r.o. bude uzavřen dodatek ke SoD.
Zastupitelé navrhli tyto zkoušky provádět před zhotovením projektových dokumentací
při opravách komunikací, aby se předcházelo případnému dodatečnému navyšování
cen akcí.
Pro: 5 zastupitelů

Diskuse:
Pan Vojík se dotázal, zda bude vodorovné značení komunikace Pražská pokračovat i v obci.
Starosta toto zjistí a požádá majitele komunikace, aby značení zajistil.
Pan Vojík požádal zastupitele, zda by zajistili lepší organizaci „motoburzy“ která se koná
pravidelně v blízkosti obce. Hlavně pokud jde o parkování vozů v obci. Pan Zahrádka
kontaktuje pořadatele a sdělí požadavky obce a požádá o lepší spolupráci.
Pan Dvořák se starosty tázal na situaci se zateplením OÚ a MŠ co se týče firmy HLZ. Starosta
popsal stávající situaci.
Zapsala: Pavla Fairaizlová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Ing. Pavel Hajný

…………………………
Zdeněk Kropáč

