Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 29.9. 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 17.9. 2014.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Příspěvek na pořádání Posvícenské zábavy dne 17.10.2014 v kulturním domě ve výši
10.000,-Kč. Cena vstupenky 80,-Kč.
3) Rytířské půtky – příspěvek 3.000,-Kč.
4) Vyhlášení vítěze výběrového řízení na zametač.
5) Schválení dotace na komunální techniku – zametač.
6) Česká spořitelna – dodatek ke smlouvě o úvěru.
7) Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE GasNet,s.r.o. – pozemek parc.č.1465.
8) Ostatní
9) Diskuse
10) Usnesení a závěr
Program byl odsouhlasen.
Ad1)

Zapisovatelem je odsouhlasena:
Karolina Bandová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Michal Vršecký, Ing.Vendula Kliková

Ad2) Schválení příspěvku na konání posvícenské zábavy – 10.000,-Kč. Cena vstupného
80,-Kč.
Pro: 7 zastupitelů
Ad3) Schválení finančního příspěvku na Rytířské půtky konané na Malé Dobré – návrh –
3.000,-Kč.
Pro: 7 zastupitelů
Ad4) Vyhlášení vítěze výběrového řízení na „komunální zametací vůz – Velká Dobrá“.
Výběrovou komisí byla vybrána firma KOBIT, spol.s.r.o.
Pro: 7 zastupitelů
Ad5) Schválení dotace na „komunální zametací vůz – Velká Dobrá“. Dále zastupitelstvo
pověřuje starostu za přítomnosti místostarostky k podepsání smlouvy se SFŽP o přidělené
dotaci.
Pro: 7 zastupitelů
Ad6) Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru č.3077/08/LCD ze dne 2.12.2008, uzavřený s Českou
spořitelnou, a.s..
Pro: 4 zastupitelé
Proti: Ing.Lenka Hanáčková, Ing.Vendula Kliková

Zdrželi se: Jana Aulická
Ing.Hanáčková nesouhlasila s vedením platebního styku přes ČS, a.s. Starosta odpověděl,
že již dávno probíhá prakticky celý platební styk obce přes účet u ČS, a.s. Obec má
povinně zřízený účet u ČNB. Další účet je veden u ČSOB – akce „Klíny“ – ten je možný
zrušit.
Ad7) Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE GAS Net, s.r.o. na pozemek parc.č.1465.
Pro: 7 zastupitelů
Ostatní:
-

-

Starosta podal aktuální informaci o kauze „spalovna“. Krajský úřad ukončil
projednávání Integrovaného procesu z důvodu nedodání požadovaných podkladů.
Firma AGMECO se může do 3.10.2014 odvolat - potom nabude právní moci.
Starosta podal informace o plnění rozpočtu k 30.8.2014 a o stavu b.ú.
Zastupitelé konzultovali žádost s Ing.Drábem, starostou obce Braškov a souhlasí
s projekčními pracemi na akci „Komunikace pro pěší Braškov, Valdek – Velká Dobrá.

Zapsala: Karolina Bandová …………………

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

…………………..
místostarostka

Ověřovatelé zápisu:
………………………….
Ing.Vendula Kliková

……………………………
Michal Vršecký

