Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného 12.března 2018, od 18:00 hodin
Místo konání: Obecní úřad Velká Dobrá
Přítomní: Ing. Zdeněk Nosek, MUDr. Petr Pauk, Zdeněk Kropáč, Ing. Pavel Hajný, Mgr.
Michal Prokop
Omluveni: Milan Hnilička, Zdeněk Zahrádka
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 2.3.2018. Přítomno
hlasování je 5 zastupitelů.
Ad1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu Mgr. Michala Prokopa a Zdeňka Kropáče, jako
zapisovatelku paní Karolinu Bandovou
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se: 0 hlasů

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Michala Prokopa, Zdeňka
Kropáče, zapisovatelku paní Karolinu Bandovou.

Navržený program:
1) Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
2) Schválení programu.
3) Schválení Výroční zprávy Mateřské školy o hospodaření za rok 2017.
4) Žádost o schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2017.
5) Žádost o schválení účetní závěrky Základní školy za rok 2017.
6) Vstup do Svazu místních samospráv České republiky – GDPR.
7) Příspěvek na opravu střechy kostela Panny Marie ve Družci.
8) Stanovení ceny za výkup pozemků v ul. Karlovarská, dle znaleckého posudku.
9) Změna organizačního řádu – rozšíření počtu pracovních míst o 1.
10) Ostatní – rozpočtové opatření č.1.
11) Ostatní – Ředitelství silnic a dálnic České republiky – ulice Pražská.
12) Ostatní – Žádost Klubu Uzlík o příspěvek na letní tábor pro Tomáše Vyskočila.
13) Ostatní – Žádost Hospicu svaté Hedviky o.p.s. o příspěvek na domácí hospicovou péči pro
občana obce Velká Dobrá.
14) Informace
15) Diskuse
16) Závěr
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá hlasuje o schválení navrženého programu.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.2: Zastupitelstvo schvaluje navržený program.
Ad3) Schválení Výroční zprávy Mateřské školy o hospodaření za rok 2017
Starosta předložil zastupitelům Výroční zprávu Mateřské školy o hospodaření za rok 2017.
Mateřská škola má hospodářský výsledek ve výši 67.928,06,-Kč. Paní ředitelka žádá o
převedení 47.928,06,-Kč do rezervního fondu a 20.000,-Kč do fondu odměn.

Zastupitelstvo hlasuje o schválení Výroční zprávy Mateřské školy o hospodaření za rok
2017 a převodu 47.928,06,-Kč do rezervního fondu a 20.000,-Kč do fondu odměn.
Výsledek hlasování: Na vědomí - Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje Výroční zprávu Mateřské školy o hospodaření za rok
2017 a převod 47.928,06,-Kč do rezervního fondu a 20.000,-Kč do fondu odměn.
Ad4) Žádost o schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2017.
Starosta předložil zastupitelům žádost paní ředitelky o schválení účetní závěrku Mateřské
školy za rok 2017.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení účetní závěrky Mateřské školy za rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Mateřské školy za rok 2017.
Ad5) Žádost o schválení účetní závěrky Základní školy za rok 2017.
Starosta předložil zastupitelům žádost paní ředitelky o schválení účetní závěrky Základní školy
za rok 2017. Hospodářský výsledek byl zisk ve výši 121.263,91,-Kč. Na minulém zasedání
12.2.2018 byl již schválen převod částky 120.000,-Kč do rezervního fondu a zbytek částky
1.263,91,-Kč žádá paní ředitelka o převod do fondu odměn.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení účetní závěrky Základní školy za rok 2017 a převodu
zbylé částky 1.263,91,-Kč do fondu odměn.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku Základní školy za rok 2017 a převod
částky 1.263,91,-Kč do fondu odměn.
Ad6) Vstup do Sdružení místních samospráv České republiky – GDPR
Starosta navrhl zastupitelům vstup do Sdružení místních samospráv České republiky. Pokud se
Obec Velká Dobrá stane členem Sdružení místních samospráv České republiky bude obec platit
za služby pověřence pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR), které budou obci poskytovány 600,-Kč/měsíc a Základní škola a Mateřská
škola 900,-Kč/měsíc. Jedná se o nejlevnější nabídku. Po vstupu do Sdružení místních
samospráv se platí roční poplatek 2000,- Kč + 2,- Kč za každého občana.
Zastupitelstvo hlasuje o vstupu do Sdružení místních samospráv České republiky a o
nabídce na služby pověřence pro ochranu osobních údajů podle Obecného nařízení o
ochraně osobních údajů (GDPR) obdržené od Sdružení místních samospráv - služby,
s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.6: Zastupitelstvo obce Velká Dobrá s ch v a l u j e přistoupení obce Velká Dobrá
do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích

č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky
a
u k l á d á starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením
na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho týdne od jednání
zastupitelstva obce.
a
dále schvaluje nabídku na služby pověřence pro ochranu osobních údajů podle Obecného
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) obdrženou od Sdružení místních samospráv služby, s.r.o.
Ad7) Příspěvek na opravu střechy kostela Panny Marie ve Družci.
Starosta znovu předložil zastupitelům žádost Obce Družec o příspěvek do veřejné sbírky na
opravu věžní báně a opravu vnější fasády. Zastupitelé se domluvili, že přispějí Obci Družec
50.000,-Kč.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení příspěvku 50.000,- Kč na opravu věžní báně a opravu
vnější fasády.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.7: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 50.000,-Kč na opravu věžní báně a opravu
vnější fasády kostela Panny Marie ve Družci.
Ad8) Stanovení ceny za výkup pozemků v ul.Karlovarská, dle znaleckého posudku
Starosta předložil zastupitelům Znalecký posudek č.005/2018/ON-1193 vyhotovený
Ing.Petrem Ondraschkem. Jedná se o pozemky na ulici Karlovarská od Obecního úřadu až k
rodinnému domu č.p. 133. Ing. Ondraschek stanovil cenu 259,-Kč/m².
Zastupitelstvo hlasuje o stanovení ceny za výkup pozemků v ulici Karlovarská za 259,Kč/m².
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.8: Zastupitelstvo schvaluje stanovení ceny za výkup pozemků v ulici Karlovarská
na 259,-Kč/m².
Ad9) Změna organizačního řádu – rozšíření počtu pracovních míst o1místo.
Starosta předložil zastupitelům návrh na změnu Organizačního řádu Obecního úřadu z důvodu
rozšíření počtu pracovních míst o 1 místo. Zastupitelé navrhli rozšířit pracovní místa o 2.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení nového Organizačního řádu z důvodu rozšíření počtu
pracovních míst o 2.

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.9: Zastupitelstvo schvaluje změnu Organizačního řádu Obecního úřadu z důvodu
rozšíření počtu pracovních míst o 2.
Ad10) Rozpočtové opatření č.1.
Starosta předložil zastupitelům Návrh Rozpočtového opatření č.1 Obce Velká Dobrá, viz.
příloha č.1 – Návrh – Rozpočtové opatření č.1.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení Rozpočtového opatření č.1.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.10: Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č.1., které je přílohou č.1 tohoto
zápisu.
Ad11) Ředitelství silnic a dálnic České republiky – ulice Pražská
Starosta informoval zastupitele o vyjádření Ředitelství silnic a dálnic České republiky
k plánované stavební akci „Velká Dobrá – zklidnění dopravy na průtahových komunikacích“.
Ředitelství silnic a dálnic České republiky požaduje po vybudování ostrůvku v ulici Pražská
jeho bezúplatný převod do majetku České republiky a správy Ředitelství silnic a dálnic České
republiky.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení bezúplatného převodu ostrůvku po vybudování do
majetku České republiky a správy Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.11: Zastupitelstvo schvaluje po vybudování ostrůvku jeho bezúplatný převod do
majetku České republiky a správy Ředitelství silnic a dálnic České republiky.
Ad12) Žádost Klubu Uzlík o příspěvek na letní tábor pro Tomáše Vyskočila
Starosta předložil zastupitelům žádost Klubu Uzlík o příspěvek na každoroční Letní tábor
v Třemošné pro Tomáše Vyskočila. Návrh výše příspěvku je 3.000,-Kč.
Zastupitelé hlasují o výši příspěvku pro Tomáše Vyskočila na Letní tábor v Třemošné.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.12: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 3.000,-Kč pro Tomáše Vyskočila na Letní
tábor v Třemošné.

Ad13) Žádost Hospicu svaté Hedviky o.p.s. o příspěvek na domácí hospicovou péči pro občana
obce Velká Dobrá.
Starosta předložil zastupitelům žádost Hospicu svaté Hedviky o.p.s. o příspěvek na domácí
hospicovou péči pro občana obce Velká Dobrá. Zastupitelé se domluvili, že přispějí částkou
10.000,-Kč.
Zastupitelé hlasují o schválení příspěvku pro Hospic svaté Hedviky o.p.s.
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.13: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek 10.000,-Kč pro Hospic svaté Hedviky o.p.s.

Ad14) Informace
- Starosta informoval zastupitele o plánované akci 7.4.2018 „Ukliďme Česko“. V sobotu ráno
se sejdou dobrovolníci z obce a pomůžou uklidit okolí obce.
- Starosta sdělil zastupitelům, že firma Esta zahájila stavbu nového chodníku od Náměstí
Komenského k ulici Karlovarská, směr Doksy.
- Starosta dále sdělil zastupitelům, že byl podán návrh na vklad do Katastru nemovitostí,
Pozemkovým fondem České republiky, který se týká pozemků v ulici Lipové a ulici Lesní.
- Starosta informoval zastupitele o vývoji situace ohledně doberského letiště.
Ad15 Diskuse
Pan Dvořák ze zeptal zastupitelů, kdy bude mít obec nové auto? Pan starosta odpověděl, že do
konce března.
Informace byly vzaty zastupitelstvem na vědomí.
Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 12.2.2018 v 19.20 hod.
Zapsala: Karolina Bandová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Mgr. Michal Prokop

…………………………
Zdeněk Kropáč

