Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 24.listopadu 2014, od 18:00 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní
: Ing.Zdeněk Nosek, Ing.Vendula Kliková, Ing.Pavel Hajný, Mgr.Michal
Prokop, Zdeněk Zahrádka, Zdeněk Kropáč, MUDr.Petr Pauk
Zasedání bylo svoláno starostou Ing.Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 18.11.2014.
Navržený
program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Jednací řád zastupitelstva
3) Odměny pro zastupitele
4) Výbory obce – kontrolní , finanční
5) Komise
6) Plán inventur na rok 2015, zvolení inventarizační komise
7) Rozpočet škola, odpisový plán
8) Rozpočet školka, odpisový plán
9) Cena známek AVE na rok 2015
10) Pověřená osoba pro územní plán obce
11) Výše stočného pro rok 2015
12) Zvolení nového člena školské rady
13) Výše příspěvku na Obecní ples, vstupné
14) Žádost Ředitelství silnic a dálnic o odkup pozemku
15) Uzavření smlouvy o obstarání věci – útulek „Bouchalka“
16) Sběrna druhotných surovin – vyjádření na KÚSK
17) Diskuse
18) Usnesení a závěr
Program byl odsouhlasen.

ad1) Zapisovatelem je odsouhlasena:
Karolina Bandová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Zdeněk Kropáč, MUDr.Petr Pauk
ad2) Jednací řád zastupitelstva – předložený návrh se poupraví v bodě 7.2.: “Usnesení je přijato,
vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva“ – schválen.
pro: 7 zastupitelů
ad3) Odměny pro zastupitele – schváleny – místostarosta – 7.509,-Kč, neuvolnění
členové (člen OZ + předseda výborů a komisí) – 1.480,-Kč
pro: 7 zastupitelů
ad4) Finanční výbor – předseda – Ing.Vendula Kliková
členové – Mgr.Michal Prokop, Ing.Pavel Hajný
Kontrolní výbor – předseda – Mgr.Michal Prokop
členové – Zdeněk Kropáč, MUDr.Petr Pauk
Výbor pro rozvoj, územní plánování, veřejný pořádek a životní prostředí – předseda

Ing.Pavel Hajný
Výbory schváleny – pro: 7 zastupitelů
ad5) Komise pro kulturu – předseda MUDr.Petr Pauk
Komise pro správu majetku a sportu – předseda – Zdeněk Kropáč
Komise schváleny – pro: 7 zastupitelů
ad6) Zvolení inventarizační komise – Ing.Zdeněk Nosek, Pavla Fairaizlová, Vilém Ramba
– k provedení inventarizace majetku obce, a to od 1.12.2014 – 30.1.2014
Schváleno pro: 7 zastupitelů
ad7) Schválen příspěvek pro ZŠ na hospodaření ve výši 490.568,-Kč + odpisový plán ZŠ na
rok 2015.
pro: 7 zastupitelů
ad8) Schválen příspěvek pro MŠ na hospodaření ve výši 500.000,-Kč + odpisový plán MŠ na
rok 2015.
pro: 7 zastupitelů
ad9) Cena známek AVE na rok 2015: 120l – červená známka 2.100,-Kč, zelená známka
1.700,-Kč, žlutá známka 1.300,-Kč, jednorázová známka – 80,-Kč
240l – červená známka 4.200,-Kč. Cena zůstává stejná jako v roce 2014, i přes zvýšení
ceny dodavatelskou firmou. Rozdíl obec zadotuje v rozpočtu na rok 2015.
pro: 6 zastupitelů
proti: 1 zastupitel – Ing.Pavel Hajný
ad10) Návrh pověřené osoby – Ing. Pavel Hajný pro jednání za obec Velkou Dobrou ke změně
územního plánu. Druhé veřejné zasedání se bude konat v kulturním domě 12.1.2015 od
18:00 h..
pro: 7 zastupitelů
ad11) Schválení výše stočeného pro rok 2015 - návrh 1.300,-Kč – snížení ceny o 200,-Kč oproti
roku 2014.
pro: 7 zastupitelů
ad12) Zvolení nového člena školské rady - MUDr. Petr Pauk
pro: 7 zastupitelů
ad13)Výše příspěvku na
pro: 7 zastupitelů Obecní ples – návrh – 30.000,-Kč
Vstupné 150,-Kč
ad14) Ředitelství silnic a dálnic žádá Obec Velkou Dobrou o odkup pozemku parc.č.1405/19 o
výměře 43m² - návrh Ing.Pavla Hajného je převést jej na ŘSD ČR. Zastupitelé se dohodli,
že žádost o převod pozemku se odkládá. Zastupitelé si nejdříve chtějí pozvat někoho
odpovědného z ŘSD a společně projednat převod pozemku parc.č.1405/19.
pro: 7 zastupitelů

ad15) Smlouva o obstarání věci s Psím útulkem Bouchalka
pro: 7 zastupitelů
ad16) Obec Velká Dobrá obdržela od KÚSK žádost o stanovisko k provozování zařízení ke
sběru a výkupu odpadů právnickou osobou M & M šrot s.r.o. na adrese Lesní 322 →
starosta připravil odpověď s nesouhlasným stanoviskem, které odešle na KÚSK.
Zastupitelé se na tomto stanovisku shodli.
Tuto informaci bere zastupitelstvo na vědomí.
Diskuse:
- L.Hanáčková – poukázala k bodu ad15), že může dojít ke zvýšení kriminality v Obci díky
nové sběrně, která by provozovala výkup kovového odpadu.
- p.Bečková – ředitelka ZŠ – pozvala přítomné zastupitele k prohlídce Základní školy a dále
uvedla, že v budově školy bude do budoucna potřeba oprava některých nezbytných částí školy
– výměna dveří, oprava střechy, nové kohouty na radiátory a oprava sklepa.
- p.Bečková se zeptala zastupitelů, jestli nemají v plánu opravit chodník v ulici Karlovarská
mezi č.p.26 a 27? P.Hajný odpověděl, že se připravuje velká dotační akce na chodníky v obcích
podél silnice směr Karlovy Vary, vedoucí až do Nového Strašecí.
- p.Vojík – poznamenal k odpadům, jestli by se neměla změnit politika prodeje známek na svoz
domovního odpadu. P.Nosek uvedl, že pro příští rok se ponechá a během příštího roku by se
mohlo udělat nové výběrové řízení na svozovou firmu.
- L.Hanáčková se zeptala zastupitelů, jestli se dal podnět na příslušného vlastníka lávky vedoucí
přes dálnici (u benzínek), aby tuto lávku opravil. P.Nosek odpověděl, že vlastníkem lávky je
Pozemkový fond ČR. Tomu byla poslána žádost o opravu lávky – odpověď jsme ještě
neobdrželi.

Zapsala : Karolina Bandová …………………

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
………………………….
Zdeněk Kropáč

……………………………
MUDr.Petr Pauk

