Zastupitelé:
Přítomni: 6
Omluveni: 1

USNESENÍ

č.34

zastupitelstva obce Velká Dobrá z jednání konaného dne 11.9. 2017
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších změn a doplnění:
I.
SCHVALUJE:
č.34/1: Ověřovatele zápisu Ing. Pavla Hajného a MUDr.Petra Pauka, zapisovatelku paní
Karolinu Bandovou.
č.34/2: Navržený program.
č.34/3: Prodej pozemků: parc.č. 1403/6 o výměře 60m², pozemek par.č. 1403/7 o výměře 55m²,
pozemek parc.č. 1403/8 o výměře 51m², pozemek parc.č. 1403/9 o výměře 134m²,
pozemek parc.č. 1403/10 o výměře 103m², pozemek parc.č. 1403/11 o výměře 124m²,
pozemek parc.č. 1403/12 o výměře 79m², pozemek parc.č. 1403/13 o výměře 60m²,
pozemek parc.č. 1403/14 o výměře 85m² za ceny stanovené Znaleckým posudkem č.
2494-37/2017.
č.34/4: Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12-6010616/VB – ČEZ–
Distribuce, a.s.
č.34/5: Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IP-12-6010655/VB – ČEZ–
Distribuce, a.s.
č.34/6: Vítěze výběrového řízení na akci „Rekonstrukce tribuny, Velká Dobrá“ firmu Václav
Novotný, NOVOSTAV.
č.34/7: Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na pořízení dodávek plynu.
č.34/8: Smlouvu o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné
zákazníky – odběratel.
č.34/9: Dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem
Kladnem a obcí Velká Dobrá.
č.34/10 Přesunutí projednávání veřejnoprávní smlouvy, týkající se Městské policie Unhošť
na další jednání zastupitelstva.
č.34/11: Smlouvu o zřízení služebnosti – Česká Telekomunikační infrastruktura a.s
č.34/12: Odprodej pozemku parc.č.80/4.
č.34/13: Finanční dar 1.000,-Kč pro zřízení babyboxu v Berouně.
č.34/15: Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-6021237/VB/1 – Velká Dobrá Na Klínách, 84/75-82,84/9 kNN se
společností ČEZ - Distribuce, a.s..
č.34/16: Přesunutí projednávání Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – umístění
vodovodního řadu na další jednání zastupitelstva.
č.34/17: Příspěvek Základní škole Velká Dobrá ve výši 24.000,-Kč na povinnou výuku
plavání.
II. BERE NA VĚDOMÍ:
č.34/14: Informaci o Poště Partner.
USNESENÍ BYLO VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ČLENY OZ SCHVÁLENO

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

………………………………………
Zdeněk Zahrádka, místostarosta

