Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného dne 6.listopadu 2017, od 18:00 hodin
Místo konání: Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, Zdeněk Zahrádka, Mgr. Michal Prokop, MUDr. Petr Pauk,
Zdeněk Kropáč, Ing. Pavel Hajný
Omluveni: Milan Hnilička
Zasedání bylo svoláno a zahájeno v 18:05 hod. starostou Ing. Zdeňkem Noskem. Informace o
konání zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 30.10. 2017. Přítomno je 6
zastupitelů.
Ad1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Ing. Pavla Hajného a MUDr. Petra Pauka, jako
zapisovatelku paní Karolinou Bandovou
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů
Zdrželi se: 0 hlasů
Usnesení č.1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Hajného, MUDr. Petra
Pauka, zapisovatelku paní Karolinu Bandovou.

Navržený program:
Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
Schválení programu.
Rozpočet Základní školy Velká Dobrá.
Rozpočet Mateřské školy Velká Dobrá.
Střednědobý výhled Základní školy Velká Dobrá.
Střednědobý výhled Mateřské školy Velká Dobrá.
Odpisový plán Mateřské školy Velká Dobrá.
Schválení vítěze výběrového řízení na akci „oprava chodníků Karlovarská ulice, úsek
Náměstí Komenského – Družecká“.
9) Schválení vítěze výběrového řízení na akci „Výstavba a oprava ulice Smrková“.
10) Platy zastupitelů – schválení výše odměny za jednotlivé funkce zastupitelů od 1.1.2018,
schválení poskytování odměny v souhrnu nebo v souběhu funkcí.
11) Mimořádná splátka úvěru České spořitelně a.s. ve výši 5 milionů Kč.
12) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Froněk, spol. s.r.o.
13) Prodej pozemku parc.č. 1403/1 o výměře 35m².
14) Schválení zapisovatele a okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR.
15) Diskuse
16) Závěr
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

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) Rozpočet Základní školy Velká Dobrá.
Starosta předložil zastupitelům rozpočet Základní školy Velká Dobrá pro rok 2018. Příloha č.1
k zápisu. Návrh celkové výše dotace na rok 2018 od obce činí 544.000, Kč.

Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o rozpočtu Základní školy Velká Dobrá.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Základní školy Velká Dobrá na rok 2018.
Ad4) Rozpočet Mateřské školy Velká Dobrá.
Starosta předložil zastupitelům rozpočet Mateřské školy Velká Dobrá pro rok 2018. Příloha
č.2 k zápisu. Návrh celkové výše dotace na rok 2018 od obce činí 489.000, Kč.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o rozpočtu Mateřské školy Velká Dobrá na rok
2018.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.4: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Mateřské školy Velká Dobrá na rok 2018.
Ad5) Střednědobý výhled Základní školy Velká Dobrá.
Starosta předložil zastupitelům střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Velká Dobrá na
období 2018-2020. Příloha č.3 k zápisu.
Pan Prokop požádal, aby byly pro příště odstraněny zkratky ze všech dokumentů, např. KÚSK
a jiné.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o střednědobém výhledu rozpočtu Základní
školy Velká Dobrá na období 2018-2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.5: Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Velká
Dobrá na období 2018 – 2020.
Ad6) Střednědobý výhled Mateřské školy Velká Dobrá.
Starosta předložil zastupitelům střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Velká Dobrá na
období. Příloha č.4 k zápisu.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o střednědobém výhledu Mateřské školy Velká
Dobrá na období 2018 – 2020.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.6: Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled Mateřské školy Velká Dobrá na
období 2018 – 2020.
Ad7) Odpisový plán Mateřské školy Velká Dobrá.
Starosta předložil zastupitelům odpisový plán Mateřské školy Velká Dobrá na rok 2018.
Příloha č.5 k zápisu.

Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o odpisovém plánu Mateřské školy Velká Dobrá
na rok 2018.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.7: Zastupitelstvo schvaluje odpisový plán Mateřské školy Velká Dobrá na rok
2018.
Ad8) Schválení vítěze výběrového řízení na akci „oprava chodníků Karlovarská ulice, úsek
Náměstí Komenského – Družecká“.
Starosta předložil zastupitelům Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek.
Bylo osloveno 5 firem. Obec Velká Dobrá obdržela dvě nabídky. Ze dvou nabídek byla vybrána
po bodovém ohodnocení firma ESTA, s.r.o. s 93,01 body.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o vítězi výběrového řízení firma ESTA, s.r.o.
Výsledek hlasování:
Prokop.

Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 1 – Mgr. Michal

Usnesení č.8: Zastupitelé schvalují vítěze výběrového řízení na akci „oprava chodníků
Karlovarská ulice, úsek Náměstí Komenského – Družecká“ firmu ESTA, s.r.o.
Ad9) Schválení vítěze výběrového řízení na akci „Výstavba a oprava ulice Smrková“.
Starosta předložil zastupitelům Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek.
Obec obdržela 3 nabídky. Komise po bodovém ohodnocení vybrala firmu Klika & Dvořák,
s.r.o. s 90,48 body.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o vítězi výběrového řízení firma Klika & Dvořák,
s.r.o.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č.9: Zastupitelé schvalují vítěze výběrového řízení na akci „Výstavba a oprava ulice
Smrková“ firmu Klika & Dvořák, s.r.o.
Ad10) Platy zastupitelů – schválení výše odměny za jednotlivé funkce zastupitelů od 1.1.2018,
schválení poskytování odměny v souhrnu nebo v souběhu funkcí.
Dle sbírky zákonů č. 318/2017 se od 1.1.2018 mění výše odměn uvolněných členů
zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev. Návrh odměn dle
přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. je:
Místostarosta neuvolněný – 27.613,-Kč.
Předseda výboru pro vývoj a plánování – 3.068,-Kč.
Člen finančního výboru – 2.557,-Kč.
Předseda komise pro správu majetku a sportu – 3.068,-Kč.
Člen kontrolního výboru – 2.557,-Kč.
Předseda finančního výboru – 3.068,-Kč.
Předseda kontrolního výboru – 3.068,-Kč.

Předseda komise pro kulturu – 3.068,-Kč.
Odměna se poskytuje v souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení výše odměn pro neuvolněné
zastupitele.
Místostarosta neuvolněný – 27.613,-Kč.
Předseda výboru pro vývoj a plánování – 3.068,-Kč.
Člen finančního výboru – 2.557,-Kč.
Předseda komise pro správu majetku a sportu – 3.068,-Kč.
Člen kontrolního výboru – 2.557,-Kč.
Předseda finančního výboru – 3.068,-Kč.
Předseda kontrolního výboru – 3.068,-Kč.
Předseda komise pro kulturu – 3.068,-Kč.
Odměna se poskytuje v souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č. 10: Zastupitelé schvalují výši odměn pro:
místostarostu neuvolněného – 27.613,-Kč
předsedu výboru pro vývoj a plánování – 3.068,-Kč
člena finančního výboru – 2.557,-Kč
předsedu komise pro správu majetku a sportu – 3.068,-Kč
člena kontrolního výboru – 2.557,-Kč
předsedu finančního výboru – 3.068,-Kč
předsedu kontrolního výboru – 3.068,-Kč
předsedu komise pro kulturu – 3.068,-Kč.
Odměna se poskytuje v souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Ad11) Mimořádná splátka úvěru České spořitelně a.s. ve výši 5 milionů Kč.
Starosta předložil zastupitelům návrh na mimořádnou splátku úvěru České spořitelně a.s. ve
výši 5 milionů Kč ke dni 30.11.2017.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o mimořádné splátce úvěru České spořitelně a.s.
ve výši 5 milionů Kč ke dni 30.11.2017.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.11: Zastupitelstvo schvaluje mimořádnou splátku úvěru České spořitelně a.s. ve
výši 5 milionů Kč ke dni 30.11.2017.
Ad12) Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Froněk, spol. s.r.o.
Starosta předložil zastupitelům návrh dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Froněk, spol. s.r.o.
Dodatkem č.1 se mění termín dokončení stavby do 15.11.2017.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou
Froněk, spol. s.r.o.

Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů
Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0
Usnesení č.12: Zastupitelé schvalují Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Froněk, spol.
s.r.o.
Ad13) Prodej pozemku parc.č. 1403/1 o výměře 35m².
Starosta předložil zastupitelům záměr prodeje pozemku parc.č. 1403/1 o výměře 35m², který
byl vyvěšen na obecní desce a webových stránkách obce dne 11.10.2017 a sňat 27.10.2017.
Příloha č. 6 k zápisu. Cena pozemku vychází ze znaleckého posudku č. 2494-37/2017 ze dne
18.5.2017, tj. za cenu 149,23 Kč/m2, takže celková cena činí 5.223,- Kč.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o prodeji pozemku parc.č. 1403/1 o výměře 35m²
za cenu stanovenou dle znaleckého posudku.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů

Usnesení č.13: Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 1403/1 o výměře 35m² za
cenu stanovenou dle znaleckého posudku.
Ad14) Schválení zapisovatele a okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR.
Starosta navrhl jako zapisovatele pro volbu prezidenta ČR v lednu 2018 paní Pavlu
Fairaizlovou. Počet členů okrskové volební komise 6 (5+1 zapisovatel)
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o zapisovatelce Pavle Fairaizlové a počtu členů
okrskové volební komise 6 pro volbu prezidenta ČR v lednu 2018.
Výsledek hlasování:

Pro: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0

Usnesení č.14: Zastupitelé schvalují jako zapisovatelku Pavlu Fairaizlovou a počet členů
okrskové volební komise 6 pro volbu prezidenta ČR.
Ad15) Diskuse:
P.Dvořák – informoval zastupitele, že se prodává část cesty ulice Lipové. Starosta odpověděl,
že tuto informaci má již z internetových stránek.
P.Vojík – se zeptal zastupitelů jak dlouho bude překopaná ulice Smrková u ul.Jarní. Již 3 týdny
se tudy nedá projet a není tam ani žádné značení, že je tato část ulice Smrkové neprůjezdná.
Starosta odpověděl, že stavitel dostal povolení od obce se napojit na kanalizaci a že složil na
obci kauci ve výši 10.000,- Kč. Situaci prověří.
P.Majerová – si stěžuje na dopravu v ulici Kladenská, kde bydlí, nedá se přejít přes přechod,
vyjet autem z rodinného domu. Žádá po obci o pomoc při řešení této dopravní situace.
Ad16)Informace:
- Obec dostala povolení na změnu stavby před dokončením pro rybník. Nyní se připravuje
zadání pro výběrové řízení. Ještě letos bychom chtěli rybník vysoutěžit, přes zimu vypustit a na
jaře by se začalo s opravou rybníka.
Informace byly vzaty zastupitelstvem na vědomí.

Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 6.11.2017 v 19.10 hod.
Zapsala: Karolina Bandová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:
…………………………..
Ing. Pavel Hajný

…………………………
MUDr. Petr Pauk

