Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 4.8. 2014, od 17:00 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Ing. Josef Kalous, Ing. Vendula Kliková, Ing. Lenka Hanáčková,
Ing. Pavel Hajný, Michal Vršecký, Jana Aulická
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 28.7. 2014.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá – Plná moc pro firmu Projekce
dopravní Filip a.s.
3) Nákup prolézací soustavy pro děti do MŠ
4) Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zateplení MŠ
5) Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zateplení OÚ
6) Smlouva o administraci pro MŠ a OÚ, Výzva k podání nabídek – zadávací
dokumentace, Smlouva o dílo ke zhotovení
7) Ostatní
8) Diskuse
9) Usnesení a závěr
Program byl odsouhlasen.
Ad1)

Zapisovatelem je odsouhlasena:
Karolina Bandová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Ing.Josef Kalous, Jana Aulická

Ad2) Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá – p.Dráb nedorazil na sjednanou
schůzku – jednání se odkládá.
Ad3) Nákup prolézací soustavy pro děti do MŠ zastupiteli schválen do max.výše 200.000,-Kč.
Pro: 7 zastupitelů
Ad4) Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zateplení MŠ – Obec Velká Dobrá může čerpat dotaci
až do roku 2015, obec finanční prostředky na spoluúčast má. Návrh na přijetí rozhodnutí
o dotaci zastupitelé odsouhlasili.
Pro: 7 zastupitelů
Ad5) Rozhodnutí o poskytnutí dotace Zateplení OÚ – Obec Velká Dobrá může čerpat dotaci
až do roku 2015, obec finanční prostředky na spoluúčast má. Návrh na přijetí rozhodnut í
o dotaci zastupitelé odsouhlasili.
Pro: 7 zastupitelů
Ad6) Smlouva o administraci pro MŠ a OÚ, Výzva k podání nabídek – zadávací dokumentace,
Smlouva o dílo ke zhotovení – odloženo.

Pro: 7 zastupitelů
Ostatní + diskuse:
Pan starosta sdělil zastupitelům a přítomným, že val a parčík se v lokalitě RD Na Klínách
upravil a posekala se cesta v lokalitě Letiště.
Pan starosta informoval o vývoji rozpočtu obce k 30.6.2014 a o stavu finančních prostředků
k 31.7.2014.
Pan starosta navrhl na opravu ulic na Malé Dobré udělat výběrové řízení a vybrat novou firmu
na opravu komunikací v této lokalitě. Tímto úkolem pověřil Ing. Klikovou ke zpracování
výběrového řízení pro tuto akci.
Dále pan starosta informoval zastupitelé o tom jak pokračují práce na odvlhčení Základní školy.
Ulice Školní už je hotová a do konce týdne bude hotov i zatravňovací chodník.
Pan starosta navrhl zastupitelům přípravu nové akce - „opravu ulice Krátká a U Křížku“ – PD
má Obec již hotovou, ale stavební povolení je již propadlé - bude se dále jednat.
K Diskusi:
P.Prokop poděkoval zastupitelům za posekání valu, parčíku Na Klínách a cesty.
P.Prokop označil asfaltované ulice v lokalitě Malá Dobrá jako je např. K Horce za špatně
provedené. A uvedl k tomu dotaz, zda-li je cena jediným kritériem k výběru firmy. Zastupite lé
odpověděli, že ano.
Zapsala: Karolina Bandová …………………

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

…………………..
místostarostka

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

……………………………
Jana Aulická

