Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 17. 6. 2013, od 17:00 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Ing. Josef Kalous, Ing. Vendula Kliková,
Ing. Pavel Hajný, Jana Aulická, Michal Vršecký
Omluveni: Ing. Lenka Hanáčková
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 10. 6. 2013.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Závěrečný účet obce za rok 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce auditorskou firmou GESTIO, s.r.o.
Smlouva o zřízení věcného břemene – manželé Šedých - plynová přípojka par. č. 80/2
Různé
Diskuse
Usnesení a závěr

Program byl odsouhlasen.
ad1)

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

Ad2) Zastupitelům obce byl předložen ke schválení závěrečný účet obce za rok 2012. Ten
byl vyvěšen na úřední desce a webových stránkách obce od 30. 5. do 17. 6. 2013.
Nebyly vzneseny žádné připomínky.
Pro: 6 zastupitelů
Ad3) Zastupitelům obce byla předložena ke schválení „Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce auditorskou firmou GESTIO, s.r.o.“. Výrok auditorské firmy byl „Bez
připomínek“.
Pro: 6 zastupitelů
Ad4) Starosta předložil zastupitelům ke schválení „Návrh smlouvy o zřízení věcného
břemene“ k plynovodní přípojce na par. č. 1403/2, k.ú. Velká Dobrá s RWE GasNet,
s.r.o. a manželi Ondřejem Šedým a Mgr. Radkou Šedou s jednorázovým vyrovnáním ve
prospěch obce ve výši 500,- Kč.
Pro: 6 zastupitelů
Ad5) Různé
 Starosta předložil zastupitelům ke schválení „Smlouvu o energetickém
poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu el.
Energie a zemního plynu“ s firmou Energie pod kontrolou, obecně prospěšná
společnost.
Pro: 6 zastupitelů


Okresní soud v Kladně zaslal ke schválení zastupitelům kandidaturu paní
Vlasty Eberlové a pana Antonína Jirase na funkci přísedících pro Okresní soud
v Kladně na další volební období (4 roky).
Pro: 6 zastupitelů



Ing Pavel Hajný předložil zastupitelům na základě kupní smlouvy č.
9412002005/170404 „19 RD“ ke schválení „Smlouvu o zřízení věcného
břemene“ s RWE GasNet, s.r.o. na plynárenské zařízení na par. č. 93/23
s jednorázovým vyrovnáním ve výši 500,- Kč bez DPH ve prospěch obce.
Pro: 6 zastupitelů



Ing Pavel Hajný předložil zastupitelům na základě kupní smlouvy č.
9412002005/170409 „24 RD“ ke schválení „Smlouvu o zřízení věcného
břemene“ s RWE GasNet, s.r.o. na plynárenské zařízení na par. č. 93/118
s jednorázovým vyrovnáním ve výši 500,- Kč bez DPH ve prospěch obce.
Pro: 6 zastupitelů

Zapsala: Pavla Fairaizlová …………………

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

…………………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:

………………………….
Ing. Vendula Kliková

……………………………
Michal Vršecký

