Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 27. února 2017, od 18:00 hodin
Místo konání : Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní : Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Zahrádka, Ing. Pavel Hajný, Mgr. Michal Prokop,
Milan Hnilička, MUDr. Petr Pauk
Omluveni: Zdeněk Kropáč
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 27.2. 2017. Přítomno je 6
zastupitelů, viz. prezenční listina.
Ad1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta určil ověřovateli zápisu pana MUDr. Petra Pauka a pana Ing. Pavla Hajného,
zapisovatelem paní Karolinou Bandovou
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č.1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu MUDr.Petra Pauka a Ing.Pavla
Hajného, zapisovatelem paní Karolinu Bandovou.

Navržený program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.Schválení ověřovatelů a zapisovatele.
2) Schválení programu.
3) Organizační změna – vytvoření dvou pracovních míst.
4) Schválení vítěze výběrového řízení – Rekonstrukce sociálního zařízení v Mateřské škole.
5) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2016.
6) Žádost o schválení účetní závěrky Mateřské školy.
7) Žádost o schválení účetní závěrky Základní školy.
8) Smlouva o zřízení věcného břemen.
9) Žádost o poskytnutí příspěvku na pobyt na letním táboře pro Tomáše Vyskočila
10) Ostatní
11) Diskuse
12) 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) Organizační změna – vytvoření dvou pracovních míst
Starosta předložil návrh na vytvoření dvou pracovních míst. V současné době budou na tato
místa přijati pan Vilém Ramba a Josef Mařík. Dále předložil změnu Organizačního řádu obce
Velká Dobrá.
Obec Velká Dobrá zažádala o jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce a v žádosti
zažádala o paní Alenu Vybíralovou.
Důvodem pro vytvoření dvou pracovních míst je stávající přístup Úřadu práce k Veřejně
prospěšným pracím. Dne 16.2.2017 proběhlo jednání na Úřadu práce Kladno, kde bylo
starostům sděleno, že na každou obec lze žádat pouze o jedno místo na Veřejně prospěšné
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práce. Města mohou žádat o dvě místa. Důvodem je nedostatek finančních prostředků.
Vytvořením dvou pracovním míst bude dopad do rozpočtu obce činit 288.000,-Kč,tj.ve výši
příspěvku Úřadu práce.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o vytvoření dvou pracovních míst a o změně
Organizačního řádu obce Velká Dobrá.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje vytvoření dvou pracovních míst a změnu
Organizačního řádu obce Velká Dobrá.
Ad4) Schválení vítěze výběrového řízení - Rekonstrukce sociálního zařízení v Mateřské škole
Starosta uvedl, že se nikdo z oslovených firem nepřihlásil k výběrovému řízení na
„Rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské školy“. Výběrové řízení se ruší a obec Velká
Dobrá znovu vyhlásí nové výběrové řízení a osloví jiné stavební firmy.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o zrušení stávajícího výběrového řízení a
vyhlášení nového na Rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské škole.
Usnesení č.4: Výběrové řízení na „Rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské škole“ se ruší
a starosta vyhlásí nové výběrové řízení na „Rekonstrukci sociálního zařízení v Mateřské
škole“.
Ad5) Výroční zpráva Mateřské školy o hospodaření za rok 2016
Starosta předložil zastupitelům Výroční zprávu Mateřské školy o hospodaření za rok 2016.
Mateřská škola má hospodářský výsledek ve výši 83.728,06,-Kč. Paní ředitelka Jana Aulická
žádá o převedení 63.728,06,-Kč do rezervního fondu a 20.000,-Kč do fondu odměn.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení výroční zprávy o hospodaření
Mateřské školy za rok 2016 a převedení finančních prostředků 63.728,06,-Kč do
rezervního fondu a 20.000,-Kč do fondu odměn.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.5: Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu hospodaření Mateřské školy za rok
2016 a převedení finančních prostředků 63.728,06,-Kč do rezervního fondu a 20.000,-Kč do
fondu odměn.
Ad6) Žádost o schválení účetní závěrky Mateřské školy
Starosta předložil zastupitelům žádost paní ředitelky Mateřské školy o schválení účetní
závěrky za rok 2016.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení účetní závěrky Mateřské školy za
rok 2016.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
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Usnesení č.6: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Mateřské školy za rok 2016.
Ad7) Žádost o schválení účetní závěrky Základní školy
Starosta předložil zastupitelům žádost paní ředitelky Základní školy o schválení účetní
závěrky za rok 2016. Paní ředitelka Mgr.Zuzana Bečková žádá o převedení 344,14,-Kč do
rezervního fondu.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení účetní závěrky Základní školy za
rok 2016 a převedení 344,14,-Kč do rezervního fondu.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.7: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy za rok 2016 a převedení
finančních prostředků 344,14,-Kč do rezervního fondu.
Ad8) Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet,s.r.o.
pro pozemek p.č.1/2 zapsaný na LV č.10001 pro k.ú. Velká Dobrá, obec Velká Dobrá u
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene
pro pozemek p.č.1/2 s firmou GasNet s.r.o..
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.8: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku
p.č.1/2 s firmou GasNet s.r.o.
Ad9) Žádost o poskytnutí příspěvku na pobyt na letním táboře pro Tomáše Vyskočila
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Uzlík požádala o
poskytnutí příspěvku na pobyt Tomáše Vyskočila na Letním táboře v Třemošné, který se koná
každoročně pro těžce handicapované děti.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení poskytnutí příspěvku pro Tomáše
Vyskočila na pobyt v letním táboře v Třemošné ve výši 4.000,-Kč.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.9: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 4.000,-Kč pro Tomáše Vyskočila na pobyt
v letním táboře v Třemošné.
Ad10) Ostatní
Starosta informoval přítomné, že rekonstrukce silnice k fotbalovému hřišti je po domluvě
s Veolií a.s. přeložena na rok 2018. Pod kulturním domem vede hlavní vodovodní řád pro
město Kladno a Veolia a.s. by měla zájem přeložit tento řád do silnice k fotbalovému hřišti.
Tento zájem má i obec Velká Dobrá.
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Rekonstrukce chodníků v ulici Lipové se z důvodu uložení kabelů el.vedení do země firmou
ČEZ, zatím odkládá, předpokládaný termín je na podzim roku 2018.
Na začátku roku proběhla anketa veřejného mínění, které se zúčastnilo 35 hlasujících, což je
5% z celkového počtu dotazníků. Na základě vyhodnocení jsou hlasující nespokojeni převážně
s dopravní zátěží obce, péčí o zeleň a stavem rybníku na Malé Dobré.
Starosta sdělil zastupitelům, že se jedná o změně projektu na rekonstrukci rybníku. Doberský
rybník je složitější na provedení rekonstrukce vzhledem k jeho poloze u silnice. Proběhne
jednání s odborem životního prostředí o změně projektu.
Obec Velká Dobrá čeká na rozhodnutí Okresního soudu v Kladně, týkající se sporu s paní
Šímovou. Ve sporu obce Velká Dobrá s paní Šímovou poskytl starosta informace o proběhlém
soudním jednání dne 15.2.2017. Obec nyní čeká na vyhotovení Usnesení z tohoto jednání.
Starosta pozval zastupitele na veřejné projednávání změny Územního plánu č.1, které se bude
konat dne 10.3.2017.
Ad11) Diskuse
Pan Dvořák se dotázal na věcné břemeno na pozemku pana Votavy Náměstí Komenského 24,
kde vede kanalizační stoka? Starosta uvedl, že stavba je zkolaudována a s paní Lukášovou se
bude dál jednat. Ing.Pavel Hajný sdělil panu Dvořákovi, že do budoucna tuto záležitost bude
Obec Velká Dobrá určitě řešit.
Paní ředitelka základní školy se zeptala, jestli obec neuvažovala o odstranění zábradlí u základní
školy? Pan starosta uvedl, že určitě ne, z důvodu bezpečnosti. Po domluvě s přítomnými
zastupiteli, nechá obec zábradlí prodloužit až k přechodu pro chodce.
Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 28. 2.2017 v 18:50
Zapsala: Karolina Bandová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
MUDr.Petr Pauk

…………………………
Ing. Pavel Hajný
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