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Vážení spoluobčané,
nezadržitelně se blíží čas vánoc a konec roku 2010. Dovolte mi proto, abych se pouze v krátkosti
poohlédl za nejdůležitějšími událostmi tohoto roku a nastínil hlavní úkoly roku nastávajícího. Tento
rok byl z pohledu Vás občanů Velké Dobré supervolební. Proběhly v něm dvoje volby a zvláště ty
do zastupitelstva obce přinesly překvapivý výsledek. Došlo ke značné obměně členů zastupitelstva,
volbě nového starosty a místostarostky. Nové zastupitelstvo zvolilo nové orgány – výbory a komise,
jejichž jmenný seznam naleznete na další stránce tohoto Zpravodaje. Mezi základní úkoly nového
zastupitelstva patří v současné době dokončení projektů, které byly započaty již zastupitelstvem
předchozím. Jedná se zejména o:
-

dosíťování a prodej pozemků v lokalitě „Na Klínách“

-

dobudování kanalizačních přípojek a převedení ČOV ze zkušebního do plného provozu
včetně řádného vyhodnocení dotačních podmínek z EU,

-

zachování doberského letiště.

Jedním z prvních úkolů nového zastupitelstva však bylo zpracovat stanovisko obce k návrhu
Laboratorní a likvidační linky na likvidaci odpadů metodou vakuové pyrolýzy. Stanovisko obce bylo
zpracováno jak na základě právních, tak i odborných podkladů z VŠCHT Praha (viz www.velkadobra.
cz) a bylo záporné. Stejně záporná stanoviska měly i obce Braškov a Družec.
V letošním roce probíhal zkušební provoz ČOV a během roku 2010 bylo možné se postupně
připojovat ke kanalizaci (vyjma lokality V.Dobrá „východ“, kde je nyní zadán ke zpracování Plán oprav
kanalizace).
Základním úkolem příštího roku však bude řízení peněžních toků obce. Obec má kromě splácení
úvěru na ČOV další závazky, které jsou spojeny především s nákupem a dozasíťováním stavebních
pozemků v lokalitě „Na Klínách“.
Z důvodu zlepšení informovanosti občanů o dění na obci jsme zahájili přípravu nových webových
stránek obce. Dále budeme pokračovat ve vydávání Vám již známého obecního časopisu.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem za celé zastupitelstvo a pracovníky Obecního úřadu popřál
hezké a klidné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v roce 2011.
Ing. Zdeněk Nosek

Výbory a komise zastupitelstva obce Velká Dobrá
tStarosta
Ing. Zdeněk Nosek (+420 603 580 855)
tMístostarostka
Ing. Lenka Hanáčková (+420 603 581 456)
tFinanční výbor
Předseda: Ing. Pavel Hajný (+420 602 253 338)
Členové: Ing. Vendula Kliková, Ing. Josef Kalous
tKontrolní výbor
Předseda: Ing. Vendula Kliková (+420 604 230 283)
Členové: Michal Vršecký, Jana Aulická
tKomise pro kulturu a životní prostředí
Předseda: Jana Aulická (+420 605 373 767)
Členové: Karolina Tesárková, Michal Vršecký
tKomise pro správu majetku a sportu
Předseda: Ing. Josef Kalous (+420 603 146 448)
Členové: Mgr. Vladimír Dufek, Danuše Špétová
tKomise pro komunikaci
Předseda: Michal Vršecký (+420 605 746 195)
Členové: Ing. Pavel Hajný, Martin Bažant

Informace obecního úřadu
Svoz domovního odpadu
MPS bude svážet popelnice, které mají známku 2010, ještě v lednu 2011. Nové známky na svoz
domovního odpadu pro rok 2011 budeme prodávat na obecním úřadě ve dnech:
10. a 24.ledna ……………..8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin
Cena známek pro rok 2011 :
známka červená (týdenní)
známka žlutá (každá sudý týden)
známka zelená (zima týdenní,léto 14-ti denní)
velká popelnice 240 l (týdenní)
známka jednorázová

1.900,-Kč
1.200,-Kč
1.600,-Kč
3.000,-Kč
70,-Kč

V únoru již musí být popelnice označeny známkou roku 2011.
Otevírací doba ve dvoře za obecním úřadem pro ukládání separovaného odpadu v roce 2011:
zimní čas:
středa 8.00 – 10.00
a
14.00 – 16.00 hodin
sobota 8.00 – 12.00 hodin
letní čas:
středa 8.00 – 10.00
a
15.00 – 17.00 hodin
sobota 8.00 – 12.00 hodin
Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční v roce 2011 ve dnech:
7.května 2011 a 22. října 2011(soboty)
od 9.00 – 12.00
Povinnost zaplacení poplatků za psa dle vyhlášky o místních poplatcích je do konce března
2011!
Výše poplatků: 200Kč/ pes
Zvýšení poplatků z důvodu nákupu košů na psí exkrementy.
Platí se za psa staršího 3 měsíců.
Očkování psů za Obecním úřadem proběhne dne 11.5.2011 od 14. 00 h do 16. 00 h
poplatek 80,Během ledna přijďte uzavřít nové smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod!
Obecní ples
17.Obecní ples – 5. března 2011, Kulturní dům Velká Dobrá, od 20:00, rezervace od 1.2.2011 na
tel. čísle 605 373 767

Pondělí
Středa

Úřední hodiny:
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Tel., fax: 312 691 320

Karolina Tesárková - ou.velkadobra@volny.cz
Danuše Špétová - info@velkadobra.cz
www.velkadobra.cz

