Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 5.5. 2014, od 17:00 hodin.
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Ing. Lenka Hanáčková, Ing. Josef Kalous, Ing. Vendula Kliková,
Ing. Pavel Hajný, Jana Aulická, Michal Vršecký
Zasedání bylo svoláno starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o konání zasedání byla
vyvěšena na úřední desce obecního zastupitelstva dne 29.5. 2014.

Navržený program:
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Výběrové řízení na dodavatele - „Oprava ulice Školní“
Smlouva o umístění a provozování kontejnerů na šatstvo
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – poz.p.č.1411/3 –
ČEZ
5) Smlouva o zajištění zpětného odběru EKO-KOM
6) Pověření Ing. Venduly Klikové k vykonávání svatebních obřadů
7) Různé:Nájem hrobového místa 8,-Kč/m²/rok
8) Různé:Nová směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce
9) Různé: Vstupné na Májovou zábavu
10) Různé: Příspěvek na konání dětského dne
11) Diskuse
12) Usnesení a závěr
1)
2)
3)
4)

Program byl odsouhlasen.

Ad1)

Zapisovatelem je odsouhlasena:
Karolina Bandová
Ověřovatelé zápisu jsou odsouhlaseni: Ing. Josef Kalous a Michal Vršecký

Ad2) Zastupitelé schválili 6 vybraných firem pro výběrové řízení na opravu ulice Školní.
Budou osloveny tyto firmy: ČNES dopravní stavby, a.s., Esta, spol. s.r.o., Klika &
Dvořák,s.r.o., CHIC, s.r.o., STRABAG a.s., Miloslav Janouš. Oprava by měla
proběhnout během letních prázdnin.
Pro: 7 zastupitelů
Ad3) Schválení smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na oděvy a obuv.
Pro: 7 zastupitelů

Ad4) Schválení smlouvy se společnosti ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene, číslo smlouvy IV-12-6009130/02 – pozemek p.č.1411/3,
vodní plocha o výměře 498 m².
Pro: 7 zastupitelů

Ad5) Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
č.OS201420004621 se společností EKO-KOM – smlouva je upravena podle nového
Občanského zákoníku.
Pro: 7 zastupitelů
Ad6) Pověření Ing. Venduly Klikové k vykonávání stavebních obřadů.
Pro: 7 zastupitelů
Ad7) Schválení nájmu hrobového místa 8,-Kč/m²/rok.
Pro: 7 zastupitelů
Ad8) Schválení směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Velká
Dobrá – tj. že v případě veřejné zakázky na dodávky nebo služby 2.000.000.,-Kč bez
DPH nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6.000.000,-Kč bez DPH.
Pro: 6 zastupitelů
Zdrželi se hlasování : 1 – Ing. Vendula Kliková
Ad9) Vstupné na Májovou zábavu – návrh – 80,-Kč.
Pro: 7 zastupitelů
Ad10) Příspěvek na konání dětského dne návrh – 15.000,-Kč.
Pro: 7 zastupitelů
Ad11) Diskuse:
Ing.Zdeněk Nosek - informoval zastupitele ohledně dotací na zateplení OÚ a MŠ –
Obec Velká Dobrá prošla zatím 3. kolem dotačního řízení na SFŽP.
-kanalizace na Malé Dobré je částečně zkolaudována.
Ing. Lenka Hanáčková, podotkla, že Obec V.D. jako provozovatel dětského hřiště na
náměstí, by měla provést opravu a údržbu dětského hřiště, dle provozního řádu.
Ing. Vojík – poznámka k ul. K Horce – je tam špatně provedený asfalt – hrbolatý
povrch a zápach z kanalizace. Dotaz ohledně vyhlášky ohledně rušení klidu, zda by
zastupitelé nemohli tuto vyhlášku vydat. P.Vojík upozornil zastupitele na parkování
kamionů před bývalým Stavimatem. Dále upozornil na p.Brádku, který v ulici Lipové
nechává parkovat svá auta, která spravuje.

Zapsala: Karolina Bandová …………………

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

…………………………..
místostarostka

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

……………………………
Michal Vršecký

