Zastupitelé:
Přítomni: 6

USNESENÍ

č. 37

zastupitelstva obce Velká Dobrá z jednání konaného dne 23. 10. 2013
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších změn a doplnění:
SCHVALUJE:
- Převod pozemků par. č. 1411/1, 1411/2, 845/3, 198/1 z vlastnictví České republiky
a spravovaných Státním pozemkovým fondem české republiky do vlastnictví
obce Velká Dobrá, a to bezúplatně.
- Kupní smlouvu s MUDr. Evou Králíkovou na pozemek parc. č. 956/14 o výměře
64 m2 za kupní cenu ve výši 640,- Kč a částku za zřízení věcného břemene
přístupu na pozemek ve výši 482,- Kč (viz znalecký posudek č. 2081 – 90/2013)
- Odkup pozemku v rámci stavby TS KVN, kNN par. č. 84/72 v lokalitě Na
Klínách společností ČEZ Distribuce a.s., a to za částku 600,- Kč/m2
- Partnerskou dohodu se Středočeským krajem na údržbu cyklostezek
v katastrálním území obce Velká Dobrá
- Příspěvek obce na akci „Mikuláš pro děti“ ve výši 5.000,- Kč
- Smlouvu o pronájmu nebytových prostor se společností VEDOX s.r.o. v č.p. 315
o výměře 225 m2 za cenu 60.tis Kč/rok včetně DPH na dobu 5 let
- Návrh rozpočtu MŠ na rok 2014 a odpisový plán na rok 2014
- Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2014 a odpisový plán na rok 2014
- Výroční zprávu o činnosti ZŠ za školní rok 2012/2013
- Inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce ve složení: Ing. Zdeněk
Nosek, Michal Vršecký, Pavla Fairaizlová
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 507/86,
1426, 568, 554/2, 554/20, 1419/3, 554/5, 673/3, 673/18, 1419/4 a 1419/6 se
společností Vodárny Kladno – Mělník, a.s. v celkové výši 100.401,- Kč
- Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1471 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. v celkové výši 1.000,- Kč
- Účast obce ve výzvě Operačního programu Životního prostředí – prioritní osa 3
– zateplení MŠ, ZŠ, OÚ a KD a se spolufinancováním projektu ze strany obce
Velká Dobrá
ZAMÍTÁ:
Žádost Naděždy Marešové o odkup pozemku p.č. 832/7
BERE NA VĚDOMÍ:
- Informace starosty o „Spalovně“
ODLOŽILO:
- Projednání bodu 3) navrženého programu, tj. odprodej pozemku Dr. Tomáši
Votrubovi, na další zasedání zastupitelstva
USNESENÍ BYLO VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ČLENY OZ SCHVÁLENO

………………………………………….
Ing. Zdeněk Nosek, starosta

………………………………………..……
Ing. Pavel Hajný

