Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 30. 4. 2012, od 17:00 hodin.

Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Ing. Lenka Hanáčková, Ing. Josef Kalous, Ing. Vendula
Kliková, Jana Aulická, Ing. Pavel Hajný, Michal Vršecký

Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 24. 4. 2012.

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

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Odsouhlasení názvů ulic v lokalitě „Na Klínách“
Projednání výběrového řízení na ředitelku MŠ a ZŠ
Výběr zhotovitele – rekonstrukce MŠ
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Program byl odsouhlasen.

ad1) Zapisovatelem je odsouhlasena:
Pavla Fairaizlová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Ing. Vendula Kliková, Michal Vršecký

ad2) Zastupitelstvo projednalo navržené názvy ulic v lokalitě „Na Klínách“ a byly
odsouhlaseny tyto názvy:
NA KLÍNÁCH
Pro: 7 zastupitelů
VALDECKÁ
Pro: 5 zastupitelů, Proti: 2 zastupitelé

ad3) Dle nového zákona byla možnost vypsat výběrové řízení na ředitelky MŠ a ZŠ.
Zastupitelstvo nenavrhuje vypsat výběrové řízení, ani školská rady nepožaduje vypsat
výběrové řízení.
Pro: 6 zastupitelů
Zdržel se hlasování: 1 zastupitel

ad4) Výběr zhotovitele na zakázku „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Velká Dobrá“. Bylo
osloveno 5 zájemců, kteří včas doručily své nabídky na Obecní úřad. Bylo
konstatováno, že obálky nebyly porušeny. Všechny nabídky splnily požadovaná kriteria.
Hlavním kriteriem výběru dodavatele byla výše ceny. Na základě tohoto kriteria byla
vybrána cenově nejvýhodnější nabídka firmy:
VALDEKER spol. s r. o., Ininova 13, Kladno – Dříň s cenou
524.394,- Kč
Další v pořadí dle ceny byly firmy:
Milan Hanzák – ALFA
Ing. Vladimír Votava
MONTYSERVIS spol. s r. o.
ŠVARC GAS REAL, s. r. o.

537.419,- Kč
562.755.60 Kč
567.295,70 Kč
675.178,- Kč

Pro: 7 zastupitelů
ad5) různé





19. Března 2012 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje dotaci 500.000,- Kč
v rámci Fondu rozvoje obcí a měst na „Stavební úpravy – rozšíření MŠ Velká Dobrá“.
Lokalita „Na Klínách“ – starosta informoval, že se dělají přípravy pro asfaltové
povrchy.
Oprava kanalizace „Malá Dobrá“ – starosta obce informoval, že se zde dělají opravy
stávající kanalizace a v nejbližší době budou provedeny kamerové zkoušky.
Ing. Hajný informoval zastupitele o tom, že Pozemkový fond bude fungovat pouze do
konce roku a že je několik možností jak zažádat o případné restituční nároky –
nejvýhodnější je směna pozemků za jiné.

Zapsala : Pavla Fairaizlová …………………

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

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Ing. Vendula Kliková

……………………………
Michal Vršecký

