Informace z jednání zastupitelstva obce Dobré ze dne 7.5. 2014
1) Plnění rozpočtu k 30.4. 2014
V tomto bodě jednání zastupitelstvo obce schválilo plnění rozpočtu obce k 30.4. 2013 dle předem
zaslaných materiálů a rozpočtová opatření č. 1 a 2/2014. Vše se prozatím vyvíjí tak, jak určuje rozpočet.

2) Přijetí dotace – úroky z úvěru
Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace a uzavření smlouvy o dotaci s Královéhradeckým krajem na
Dotaci úroků z úvěru ve výši 20 000,- Kč z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje.

3) Dodatek č. 2 ke smlouvě na akci Propojení vodovodů Rovné a Kamenice
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 13.113 uzavřené mezi obcí a KERSON spol. s r.o.,
který upravuje práce a dodávky na dodatečné položení drenáží, jako odvodnění přepadové šachty
vodojemu Rovné ve výši 127 250,- Kč bez DPH.

4) Pasport veřejné kanalizace
V tomto bodě zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo s Ing. Ladislavem Noskem na vypracování
zjednodušené dokumentace současného stavu (pasport) veřejné kanalizace v obci Dobré a kanalizačního
řádu pro provoz této kanalizace ve výši 30 000,- Kč.

5) Záměr zastupitelstva č. 1/2014
Zastupitelstvo obce schválilo záměr zastupitelstva č. 1/2014 prodat pozemky v k.ú. Hlinné u Dobrého,
pozemková parcela č. 1 148/3 a 1 086/35 část, p. Pavlu Mádrovi.

6) Smlouva se společností EKO-KOM, a.s.
Na základě novely Občanského zákoníku zastupitelstvo schválilo uzavření nové smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s..

7) Dar – Hospic Anežky České Červený Kostelec
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí daru Hospicu A. České v Červeném Kostelci ve výši 3 000,- Kč.

8) Informace o akcích
na základě smlouvy s DSO Region Orlické hory probíhá úprava dopravního značení v obci (hotovo
do konce května)
byt od p. Švihálka v čp. 150 byl odkoupen a převeden na obec
kontrola dotace na pořízení herních prvků proběhne zástupci z RO SZIF v HK dne 23.5. 2014
kolaudace vodovodů proběhne koncem května, chybí seřídit tlakové ventily, předání části
v Kamenici proběhne nejspíš až k 1.1. 2015

9) Diskuse
byl vznesen dotaz na pořízení retardéru u mateřské školky, až bude opravena cesta; prozatím
nerozhodnuto

