Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá,
konaného 21.května 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, Zdeněk Zahrádka
Omluveni: Milan Hnilička
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 14.5.2018. Přítomno
hlasování je 6 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: 6 hlasů

Proti: 0 hlasů

Zdrželi se: 0 hlasů

Usnesení č.1: Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Mgr. Michala Prokopa, Zdeňka
Kropáče, zapisovatelku paní Karolinu Bandovou.
Ad2) Schválení programu

Navržený program:
1) Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu.
2) Schválení programu.
3) Smlouva o dílo s firmou EMPESORT s.r.o. – realizace informačních panelů pro měření
rychlosti vozidel.
4) Schválení dodatku č.1 ke smouvě o dílo s firmou Klika&Dvořák s.r.o. – ulice Smrková.
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Středočeským krajem
k pozemní komunikaci a podmínkám stavby provozu – Velká Dobrá – přeložka vodovodu
DN 300mm IO – 01 vodovodní přípojka č.p.315.
6) Schválení návrhu na změnu v silniční síti – Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje.
7) Ostatní – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-12-6005971/002 s ČEZ
Distribuce, a.s.
8) Ostatní – Projekce dopravní Filip s.r.o.- nabídka studie na 2 kruhové objezdy.
9) Informace
10) Diskuse
11) 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) Smlouva o dílo s firmou EMPESORT s.r.o. – realizace informačních panelů pro měření
rychlosti vozidel.

Starosta předložil zastupitelům smlouvu s firmou EMPESORT s.r.o., která by měla provést
instalaci 2 ks informačních panelů pro měření rychlosti vozidel. Po domluvě se zastupiteli,
starosta se s firmou domluví na instalaci 4 ks informačních panelů s napojením na veřejné
osvětlení.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení instalace 4 ks informačních panelů pro měření rychlosti
vozidel s napojením na veřejné osvětlení firmou EMPESORT s.r.o.
Výsledek hlasování: Na vědomí - Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.3: Zastupitelstvo schvaluje instalaci 4 ks informačních panelů pro měření
rychlosti vozidel s napojením na veřejné osvětlení firmou EMPESORT s.r.o.
Ad4) Schválení dodatku č.1 ke smouvě o dílo s firmou Klika&Dvořák s.r.o. – ulice Smrková.
Starosta předložil Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Klika&Dvořák s.r.o. „Oprava
komunikace a chodníků Velká Dobrá, ul. Smrková“, který obsahuje částku víceprací ve výši
116.501,- Kč bez DPH. Soupis prací je odsouhlasen stavebním dozorem.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Klika&Dvořák
s.r.o. na „Opravu komunikace a chodníků Velká Dobrá, ul. Smrková“.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
Klika&Dvořák s.r.o. na „Opravu komunikace a chodníků Velká Dobrá, ul. Smrková“.
Ad5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Středočeským
krajem k pozemní komunikaci a podmínkám stavby provozu – Velká Dobrá – přeložka
vodovodu DN 300mm IO – 01 vodovodní přípojka č.p.315.
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské
sítě se Středočeským krajem k pozemní komunikaci a podmínkám stavby provozu – Velká
Dobrá – přeložka vodovodu DN 300mm IO – 01 vodovodní přípojka č.p.315. Konkrétně se
jedná o platbu 1725,- Kč Krajské správě a údržbě silnic za protlak a podvrt bez zásahu do
vozovky silnice II/606 ul. Karlovarská u Kulturního domu.
Zastupitelstvo hlasuje o schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě se Středočeským krajem k pozemní komunikaci a podmínkám stavby
provozu – Velká Dobrá – přeložka vodovodu DN 300mm IO – 01 vodovodní přípojka
č.p.315.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě se Středočeským krajem k pozemní komunikaci a podmínkám stavby

provozu – Velká Dobrá – přeložka vodovodu DN 300mm IO – 01 vodovodní přípojka
č.p.315.

Ad6) Schválení návrhu na změnu v silniční síti – Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje.
Starosta předložil zastupitelům návrh změny v silniční síti navržený Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje (KSÚS), který se týká původního úseku silnice č. III/2385
h v délce 0,236 km. Změna v silniční síti je vyvolaná výstavbou přeložky silnice č. III/2385.
V tomto případě dojde ke změně vlastníka vozovky z KSÚS na obec Velkou Dobrou.
Zastupitelstvo hlasuje o převzetí části silnice č.III/2385 h a to včetně veškerého
příslušenství a pozemku p.č.1430/8 v k.ú. Velká Dobrá s celkovou výměrou 2 553 m²,
odděleného geometrickým plánem od pozemku p.č. 1430/1 v k.ú. Velká Dobrá (vlastnické
právo Středočeský kraj).
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.6: Zastupitelstvo schvaluje převzetí části silnice č. III/2385 h a to včetně veškerého
příslušenství a pozemku p.č. 1430/8 v k.ú. Velká Dobrá s celkovou výměrou 2553 m²,
odděleného geometrickým plánem od pozemku p.č. 1430/1 v k.ú. Velká Dobrá.
Ad7) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-12-6005971/002 s ČEZ
Distribuce, a.s.
Starosta předložil zastupitelům Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-126005971/002 s firmou ČEZ Distribuce, a.s., která se týká stavby Velká Dobrá-Unhošťskápropoj kNN od TS H2A6.
Zastupitelstvo hlasuje o Smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IE-126005971/002 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.7: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č.IE-12-6005971/002 s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Ad8) Projekce dopravní Filip s.r.o.- nabídka studie na 2 kruhové objezdy.
Starosta předložil zastupitelům nabídku firmy Projekce dopravní Filip s.r.o. na vypracování
studie na 2 kruhové objezdy v obci – cena za zhotovení včetně projednání a koordinaci je
190.000,-Kč bez DPH.

Zastupitelstvo hlasuje o zhotovení studie pro 2 kruhové objezdy v obci Velká Dobrá,
firmou Projekce dopravní Filip s.r.o.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů Proti: 0 hlasů Zdržel se hlasování: 0 hlasů
Usnesení č.8: Zastupitelstvo schvaluje zhotovení studie pro výstavbu 2 kruhových objezdu
v obci Velká Dobrá, firmou Projekce dopravní Filip s.r.o.

Ad9) Informace
Starosta informoval zastupitele o návrhu Ministerstva vnitra zrušit matriční úřady – navrhovány
ke zrušení jsou matriční úřady, kde za roky 2014 – 2016 došlo průměrně k méně než 20
prvozápisům ročně. Vedle toho byly posouzeny situace s delší dojezdovou vzdáleností, než je
20 km, takové matriční úřady by byly zachovány. Zrušení matričních úřadů se týká i naší obece
s tím, že by tuto agendu měl převzít Magistrát města Kladna. Starosta se zúčastnil schůzky cca
100 starostů na MV ČR. Ti vyjádřili jednoznačný nesouhlas s rušením matrik a navrhli
výkonový model státního příspěvku, tj. dle počtu provedených zápisů.

Informace byly vzaty zastupitelstvem na vědomí.
Zastupitelstvo bylo ukončeno dne 21.4.2018 v 18:35 hod.
Zapsala: Karolina Bandová

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

…………………………..
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

…………………………..
Mgr. Michal Prokop

…………………………
Zdeněk Kropáč

