Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 27. března 2017, od 18:00 hodin
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní : Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Zahrádka, Mgr. Michal Prokop, Milan Hnilička,
MUDr. Petr Pauk, Zdeněk Kropáč
Omluveni: Ing. Pavel Hajný
Zasedání bylo svoláno a zahájeno v 18:00 hod. starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o
konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 17.3. 2017. Přítomno je 6
zastupitelů, viz. prezenční listina.
Ad1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovateli zápisu pana Milana Hniličku, Zdeňka Kropáče,
zapisovatelem paní Karolinou Bandovou
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č.1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Milana Hniličku, Zdeňka
Kropáče, zapisovatelem paní Karolinu Bandovou.

Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.Schválení ověřovatelů a zapisovatele.
2) Schválení programu.
3) Schválení vítěze výběrového řízení – Výstavba a oprava chodníků Velká Dobrá, ulice
Luční.
4) Schválení vítěze výběrového řízení – Rekonstrukce sociálního zařízení v Mateřské škole.
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Velká Dobrá, Na Poustkách,
kNN k p.č.67/2.
6) Schválení vydání knihy od pana Chaloupky – Lidové zvyky a obyčeje našich předků.
7) Smlouva o nájmu tréninkového hřiště.
8) Ostatní
9) Diskuse
10) Závěr
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení navrženého programu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.2: Zastupitelstvo schvaluje navržený program.
Ad3) Schválení vítěze výběrového řízení – „Výstavba a oprava chodníků Velká Dobrá, ulice
Luční.
Zastupitelé rozhodli o vítězi výběrového řízení na akci „Výstavba a oprava chodníků Velká
Dobrá, ulice Luční“. Zakázku vyhrála firma Froněk, spol. s.r.o. s nabídkovou cenou
577.367,89,- Kč. Jako další v pořadí se umístila firma FADEZ s.r.o. s nabídkovou cenou
596.818,30,- Kč, STRABAG a.s. s cenou 611.590,-Kč a firma Klika & Dvořák s.r.o. s cenou
670.780,-Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o vítězi výběrového řízení firma Froněk
spol.s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje firmu Froněk spol.s.r.o. jako vítěze výběrového
řízení na akci „Výstavba a oprava chodníků Velká Dobrá, ulice Luční“ za nabídkovou
cenu.
Ad4) Schválení vítěze výběrového řízení - „Rekonstrukce sociálního zařízení v Mateřské
škole“.
Zastupitelé rozhodli o vítězi výběrového řízení na akci „Rekonstrukci sociálního zařízení
v Mateřské školy“. Zakázku vyhrála firma Lukáš Košař s nabídkovou cenou 241.097,96,-Kč.
Jako další v pořadí se umístila firma Radek Šefčík – ELEKTROSLUŽBY s cenou 264.532,-Kč
a firma Vlastimila Zimermana s nabídkovou cenou 264.762,26 Kč. Ceny jsou uvedeny bez
DPH.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o vítězi výběrového řízení firma Lukáš Košař.
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schvaluje firmu Lukáš Košař jako vítěze výběrového řízení na
„Rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské škole“ za nabídkovou cenu.
Ad5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – Velká Dobrá, Na Poustkách,
kNN k p.č.67/2.
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. : IV-12-6020793 název stavby: Velká Dobrá,
Na Poustkách, kNN k p.č.67/2.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – Velká Dobrá, Na Poustkách, kNN k p.č.67/2.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.5: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – Velká Dobrá, Na Poustkách, kNN k p.č.67/2.
Ad6) Schválení vydání knihy od pana Chaloupky – Lidové zvyky a obyčeje našich předků.
Starosta předložil zastupitelům návrh na vydání knihy „Lidové zvyky a obyčeje našich předků“
od pana Chaloupky s cenovou kalkulací na tisk pro 300 ks a 400 ks knih (370,20 Kč/ks nebo
287,20 Kč/ks). Náklady jsou pouze na tisk nikoli na autorské honoráře, korektury, apod.
Zastupitelé se domluvili na variantě 400ks.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o vydání knihy Lidové zvyky a obyčeje našich
předků od pana Chaloupky.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.6: Zastupitelstvo schvaluje vydání knihy „Lidové zvyky a obyčeje našich předků“,
kterou napsal pan Miroslav Chaloupka.
2

Ad7) Smlouva o nájmu tréninkového hřiště.
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o nájmu tréninkového hřiště pro TJ Sokol Lodenice
na 5 mistrovských utkání 4.třídy okresní soutěže v jarní části. Výše nájmu 5.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení Smlouvy o pronájmu tréninkového
hřiště.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.7: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o pronájmu tréninkového hřiště.
Ad8) Ostatní
Starosta informoval zastupitele o výsledcích výzkumu veřejného mínění v obci (bude
zveřejněno na webových stránkách obce). Ze 650 vydaných dotazníků se zpět vrátilo 35, tj.
5,38%. Jako nejdůležitější obyvatelé obce považují řešení dopravní zátěže a bezpečnosti. Dále
informoval o probíhajícím soudním sporu s paní Šímovou, bylo ukončeno dokazování,
pravděpodobné vyhlášení rozsudku bylo stanoveno na 17.5.2017, a o vyhlášení Programu
2017-2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova. Obec Velká Dobrá může zažádat o příspěvek ve výši až 1.663.000,-Kč (částka
je stanovená dle počtu obyvatel k 31.12.2016; 1 trvale bydlícího = 1.000,- Kč). Obce mohou
začít žádat o příspěvek od 18.4.2017 do 30.6.2020.

Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 27.3.2017 v 18:30
Zapsala: Karolina Bandová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Milan Hnilička

…………………………
Zdeněk Kropáč
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