Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 3.10. 2011, od 18:00 hodin.
Místo konání : Kulturní dům Velká Dobrá
Přítomní
: Ing.Zdeněk Nosek,Ing.Josef Kalous, Michal Vršecký, Jana Aulická,
Ing.Vendula Kliková,Ing.Pavel Hajný, Ing.Lenka Hanáčková
Zasedání bylo svoláno starostou Ing.Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 23.9.2011.
Navržený
program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Informace o spalovně
3) Informace o ČOV
4) Nové webové stránky obce
5) Informace o přípravě provedení prací na kanalizaci „Malá Dobrá – východ“
6) Informace o šetření na Základní škole
7) Veřejnoprávní smlouva s městem Unhošť, týkající se obecní policie
8) Dohoda o stanovení školského obvodu spádové školy s městem Unhošť
9) Různé
10) Diskuse
11) Usnesení a závěr
Program byl odsouhlasen.

ad1) Zapisovatelem je odsouhlasena:
Karolina Bandová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Ing.Josef Kalous, Jana Aulická
ad2) Informace o spalovně – 22.6.2011 se starostové obcí Velká Dobrá, Družec a Braškov zúčastnili
jednání Senátního výboru, které se týkalo Petice proti spalovně. Senátní výbor přijal usnesení, ve
kterém podpořil občany malých obcí proti spalovně. Obdrželi jsme dopis z Ministerstva
živ.prostředí, že veškeré kompetence v rozhodování o spalovně má KÚSK.
30.6.2011 proběhla ve spalovně kontrola za účasti starosty obce Velká Dobrá a zástupců
České inspekce životního prostředí.
Krajský úřad Středočeského kraje se vyjádřil negativně k EIA. Obec ještě čeká na vyjádření
KÚSK k integrovanému povolení, které by měla obec obdržet v nejbližších dnech.

ad3) Informace o ČOV – 2.9.2011proběhla kontrola ze strany Státního fondu životního prostředí,
který neshledal žádné nejasnosti v předložených dokumentech a podkladech.
Informace k stočnému – většina obyvatel má uzavřené smlouvy, zatím obec vybrala zhruba
1.900.000,-Kč a výdaje zatím byly 1.600.000,-Kč => případné rezervy se přesunou do rezervního
fondu.
V červnu proběhla oprava některých bouchajících kanálů v ulici Karlovarské, na základně
reklamace obce za spolupráce firmy MAO a VKM Kladno. Již máme na tuto akci novou reakci
od občanů, kanály po této opravě opět bouchají.

ad4) Michal Vršecký k novým webovým stránkám => před 14 dny změnily webové stránky
obce design. K tomu je možno si na stránkách provést kompletní registraci k diskusi a
přihlásit se o odběr novinek.

Dále se připravuje mapový portál, kde naleznete územní plán, inženýrské sítě, katastr
nemovitostí, rozmístění košů na psí exkrementy a veřejného osvětlení.
ad5) Informace o přípravě provedení prací na kanalizaci „Mala Dobrá – východ“ =>
obec nejdříve provedla kamerový průzkum v dané lokalitě a poté dala vyhotovit PD pro
výběrové řízení. V září proběhlo výběrové řízení, z něhož byla vybrána firma ESTA. Po
uplynutí lhůty k odvolání, podepíše obec s firmou smlouvu o dílo. Celkové náklady na
opravu kanalizace byly vyhodnoceny částkou 5.300.000,-Kč. Oprava bude rozdělena do
několika etap, nechá se vypracovat harmonogram prací. Obec chce začít s opravou již
tento rok.
ad6) V červenci proběhlo šetření na Základní škole Velká Dobrá :
- z důvodu odchodu pana učitele Krátkého
- sepsání žádosti 38 rodičů
Na základě těchto podnětů byla pozvána školská inspekce, která 16.9.2011 provedla
šetření na ZŠ Velká Dobrá. Zprávu z šetření, obec ještě neobdržela. Někteří rodiče,
kteří se podepsali pod tuto žádost dali své děti na 2.ZŠ Kladno – cca je to 8 dětí.
- mezi ZŠ a MŠ byla v září sepsána dohoda o spolupráci např. v lednu by se měl konat
ples pro rodiče ZŠ a MŠ a přátel školy
V letošním roce obec zainvestovala do budovy ZŠ – nová elektrika, vymalování.
Škola si sama z vybraných prostředků zakoupila interaktivní tabuli.
Informace k MŠ – obec bude dělat v nejbližší době výběrové řízení na rozšíření MŠ.
ad7) Veřejnoprávní smlouva s městem Unhošť – jedná se o dojíždění městské policie Unhošť
na 2 hodiny týdně za 1000,-Kč měsíčně ( jsou schopni odchytit toulavé psi, mají
pravomoc měřit rychlost aut a vybírat pokuty za překročení rychlosti) nebo poskytnutí
pomoci při mimořádných událostech. Město Unhošť bude tuto smlouvu schvalovat
v listopadu a dále musí být schválena Krajským úřadem Středočeského kraje. –
schváleno
pro: 7 zastupitelů
ad8) Dohoda o stanovení spádového obvodu Unhošť – z této dohody vyplývá, že obec by
měla platit za žáky, kteří navštěvují 2.stupeň pouze městu Unhošť. - schváleno
pro: 7 zastupitelů
ad9) Různé a diskuse:
p.Vojík – ČEZ ohlásil, že nepůjde 4 dny elektrika, jestli je to kvůli výstavbě IS RD Na
Klínách? – starosta – ČEZ dělá posílení el.vysokého napětí mezi Kladnem a Prahou, Velkou
Dobrou a Tuchlovicemi – je to akce ČEZU
p.Gabriel – bezohlední řidiči najíždějí na předzahrádky v ulici Unhošťské, proč obec odebrala
retardéry, které byly v této ulici? P.Hajný – retardéry se zrušily na základě žádosti občanů
bydlících v této ulici
p.Gabriel – v Unhošťské ulic je potřeba vyčistit kanál.
p.Gabriel – V lokalitě Pod Zahrady se vypouští načerno fekály. Cesta podél osvětlení Pod
Zahrady není v dobrém stavu, co s tím bude obec dělat. – starosta – obec nechá potok vyčistit
p.Hanáčková – ve Spojovací ulici jezdí nákladní auta, přestože je tam dán zákaz vjezdu
nákla.automobilů

Zapsala : Karolina Bandová …………………

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

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:
………………………….
Ing.Josef Kalous

……………………………
Jana Aulická

