Zastupitelé:
Přítomni:7
Omluveni:0

USNESENÍ

č. 32

zastupitelstva obce Velká Dobrá z jednání konaného dne 27.6.2022
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších změn a doplnění:
I.

SCHVALUJE:

č.32/1: Ověřovatele zápisu Ing. Pavla Hajného a Mgr. Michala Prokopa, zapisovatelku paní
Karolinu Bandovou.
č.32/2: Navržený program.
č.32/3: Rozhodnutí o námitce uplatněné v průběhu pořizování změny č.2 územního plánu
Velká Dobrá.
č.32/4: Zastupitelstvo obce schvaluje

vydání změny č.2 územního plánu Velká Dobrá
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá, příslušné podle ustanovení § 6 odst. (5) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení
§ 43 odst. 4 stavebního zákona a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, po ověření, že změna č.2 územního plánu Velká Dobrá není v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se
stanoviskem krajského úřadu

vydává

opatření obecné povahy č. 1/2022
ZMĚNU Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÁ DOBRÁ
ukládá
starostovi obce
- vydanou změnu č.2 a úplné znění územního plánu po změně č.2 doručit veřejnou vyhláškou
(§ 55 odst. (7) stavebního zákona)
č.32/5: Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
s firmou ČEZ distribuce, a.s. k pozemku p.č. 775/1.
č.32/6: ČSOB a.s. jako vítěze poptávkového řízení na poskytnutí úvěru ve výši 30 mil. Kč na
intenzifikaci ČOV a Smlouvu o úvěru č. 2022008941.
č.32/7: Rozpočtové opatření č.5.

č.32/8: Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru s firmou REMA Systém, a.s.
č.32/9: Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku s Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje.
č.32/10: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů s Krajskou správou a
údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace.
č.32/11: Smlouvu o zřízení služebnosti se společností ZDR Retail Velká Dobrá s.r.o.
č.32/12: Navýšení ceny projektu na stavbu „Velká Dobrá – okružní křižovatka Berounská a
rekonstrukce III/0063“ ve výši 162.000,-Kč bez DPH.
č.32/13: Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou POHL cz., a.s. ze dne 22.12.2021 na stavbu
„Přístavba výtahu u budovy obecního úřadu Velká Dobrá“.
č.32/14: Prodej pozemku parc.č. 882/98, k.ú. Velká Dobrá, o výměře 102m² panu Ing. Petrovi
Čermákovi, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3437-2/2022.
č.32/15: Koupi pozemku parc. č. 882/26, k.ú. Velká Dobrá, o výměře 18m², a to za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 3437-2/2022.
č.32/16: Koupi pozemků parc.č. 838/1 b, 838/1 d, 838/1 f, 838/1 g a 838/1 i, k.ú., Velká Dobrá,
a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 3433-1/2021.

………………………………………
Ing. Zdeněk Nosek, starosta

………………………………………..
Zdeněk Zahrádka, místostarosta

