Informace z jednání zastupitelstva obce Dobré ze dne 27.2. 2014
1) Rozpočet obce na rok 2014
V tomto bodě byl přednesen návrh rozpočtu obce na rok 2014, který byl vyvěšen na úřední desce.
Rozpočet byl schválen jako přebytkový ve výši příjmů 10 365 300,- Kč a výdajů 9 045 335,- Kč. Splátka
úvěru ve výši 1 524 000,- Kč bude hrazena z přebytku příjmů a zůstatku z roku 2013.

2) Plnění programu zastupitelstva za rok 2013
V roce 2013 byly splněny následující akce a lze konstatovat, že plán byl splněn:
Dokončení posílení vodovodu Rovné – zkolaudováno
Propojení vodovodu Kamenice – akce stále probíhá
Opravy místních komunikací (do Skalí, u obecního úřadu, cesta na Chmeliště)
Výměna oken v obecní budově v Rovném
Obnova lesní cesty ve Skalí přes Lesy Dobré s.r.o.

3) Program zastupitelstva na rok 2014
V tomto bodě byl představen program zastupitelstva na rok 2014 v následujících bodech:
Dětské hřiště u novostaveb (cca 200 tis. Kč)
Pořízení územního plánu (cca 300 tis. Kč)
Passport kanalizace (cca 30 tis. Kč)
Oprava místních komunikací (cesta k MŠ, cesta u bytovek v centru, cesta k Citom v Hlinném – vše
cca 1,350 mil. Kč)
Dokončení propojení vodovodu Kamenice (cca 500 tis. Kč)
Doplacení úvěru (cca 1,5 mil. Kč)
Demolice č.p. 105 (cca 350 tis. Kč)
Odkup bytu od p. Švihálka zpět do vlastnictví obce (cca 950 tis. Kč, v úvahu úvěr na roky 2015,
2016)
Doplnění dopravního značení v obci
Podání dotace na veřejný rozhlas a protipovodňová opatření

4) Hospodaření společnosti Lesy Dobré s.r.o.
V tomto bodě byla přednesena zpráva o hospodaření této společnosti po jednotlivých střediscích. Celkový
hospodářský výsledek za rok 2013 je zisk 910 466,- Kč, přičemž celkové příjmy byly 5 561 045,- Kč a
celkové výdaje byly 4 650 579,- Kč.

5) Výběr dodavatele na dětské hřiště
Na základě provedeného cenového průzkumu byl proveden výběr dodavatele na dětské hřiště, kterým se
stala společnost Bonita Group Service s.r.o., která nabídla nejnižší cenu ve výši 206 693,- Kč vč. DPH,
montáže a dopravy.

6) Výběr dodavatele na pořízení územního plánu
V rámci výběru dodavatele byly osloveny 3 společnosti, které předložily cenové nabídky na zpracování
územního plánu. Vybraným dodavatelem se stala společnost REGIO, projektový ateliér s.r.o..

7) Návrh na prohlášení kulturní památky
Starosta informoval, že obec navštívil Národní památkový ústav Jaroměř s tím, že chtějí sousoší Kalvárií
v Hlinném prohlásit za kulturní památku. Vzhledem k tomu, že Kalvárie se nachází na obecních pozemcích a
nikdo doposud nežádal o vlastnictví, bude vydáno Čestné prohlášení, že sousoší je obecní.

8) Finanční podpora Ukrajiny
Starosta informoval, že přišel email od p. Gazdíka, ve kterém žádá obce o finanční příspěvek na pomoc pro
Ukrajinu. Zastupitelstvo vyslovilo solidárnost s občany Ukrajiny, ale prozatím žádný příspěvek neschválilo.

9) Testování nového závodního vozidla
Na obecní úřad byla podána žádost Josefa Kopeckého (Motosport) na možnost provedení testovacích jízd
nového závodního vozu z Dobrého do Lomů (od betonárky po Chmeliště) dne 12.3. 2014. Žádost byla
schválena s tím, že vše bude řádně zajištěno pořadatelskou službou.

10) Infokanál obce
V tomto bodě byla představena nabídka společnosti KONZULTA Brno, a.s. na zřízení SMS infokanálu v obci
pro občany. V případě zájmu by mohli občané prostřednictvím SMS zpráv dostávat informace např. o
plánovaných odstávkách vody, elektřiny, uzavírkách komunikací, konáních zasedání zastupitelstva obce,
změně ordinační doby lékaře atd.. Prozatím bylo zřízení odloženo, nutné zjistit zájem občanů, vyzkoušet
rozesílání informací emailem.

11) 7. MATRIX M.V. RALLY Kostelec nad Orlicí
Na obecní úřad byla podána žádost MSK TRIAL CLUBU Kostelec nad Orlicí o souhlas s pořádáním akce
v úseku Dobré – Šediviny – Dobré (RZ 4,7) dne 26.7. 2014 vč. souhlasu se zvláštním užíváním komunikací
ležících v katastru obce Dobré. Po důkladném zvážení zastupitelstvo rozhodlo, že tato žádost nebude
schválena.

12) Zplnomocnění k podpisu smluv
V dalším bodě starosta požádal zastupitele o zplnomocnění k podpisu smluv na vypracování územního
plánu a dodávku dětského hřiště, aby kvůli těmto záležitostem nemuselo být svoláváno zastupitelstvo.
Žádost byla schválena.

13) Diskuse
V rámci diskuse proběhla debata k následujícím bodům:
Kurty Kamenice – záležitost stále v jednání, prozatím se nepodařilo získat kompromisní řešení
Zprůjezdnění cesty v Habeši – kvůli nedostatku času prozatím neřešeno, průzkum u občanů
neproběhl
Výpověď AQUASERVIS Kamenice – v jednání, provést kolaudaci a poté jednat dále

