Informace z jednání zastupitelstva obce Dobré ze dne 18.9. 2014
1) Zpráva o kontrole výkonu samostatné působnosti
V předem zaslaných materiálech se zastupitelé seznámili se zprávou z kontroly, kterou
provádělo Ministerstvo vnitra, odbor veřejné zprávy dozoru a kontroly. Zastupitelé se s touto zprávou
seznámili a schválili navržená Opatření k odstranění důsledků nezákonného postupu orgánů obce Dobré.

2) Plnění programu zastupitelstva na rok 2014
V tomto bodě starosta seznámil přítomné s plněním programu:
Dětské hřiště u novostaveb – zrealizováno, dotace proplacena na účet obce
Pořízení územního plánu – je zajištěna dotace, byl vypracován návrh zadání
Passport kanalizace – je v rozpracování
Oprava místních komunikací (cesta k MŠ, cesta u bytovek v centru, cesta k Citom v Hlinném) – bude
realizováno v nejbližším termínu
Dokončení propojení vodovodu Kamenice - dokončeno
Doplacení úvěru na výstavbu parcel – bude k 31.12. 2014 splaceno
Demolice č.p. 105 – byla zahájena, zajištěna dotace
Odkup bytu od p. Švihálka zpět do vlastnictví obce - odkoupeno
Doplnění dopravního značení v obci - splněno
Podání dotace na veřejný rozhlas a protipovodňová opatření – příslib dotace, bude realizováno

3) Záměr zastupitelstva č. 5/2014
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku v k.ú. Hlinné u Dobrého v celkové výměře cca 10m2, u něhož bylo
provedeno zaměření.

4) Protipovodňová opatření
Byla zajištěna dotace, očekává se 60% realizace v letošním roce, 40% v roce příštím. V rámci projektu
schválena smlouva o dílo se společností ŠINDLAR s.r.o. na zpracování digitálního povodňového plánu,
s toutéž společností příkazní smlouva na zajištění výběrového řízení na dodavatele protipovodňového
varovného systému, kterým se stala společnost EMPEMONT s.r.o..

5) Zateplení a výměna zdroje tepla ZŠ Dobré, budova č.p. 2
Celkové náklady projektu dle Energetického auditu a předběžného rozpočtu se předpokládají ve výši
5,486.456,-, z toho uznatelené náklady 2,750.644,- Kč a z nich činí dotace 90%, tj. 2,475.579,- Kč.
V případě realizace projektu bude do rozpočtu obce pro rok 2015 nezbytné zahrnout cca 2,5-2,7 mil. Kč na
10% spoluúčast k dotaci a profinancování neuznatelných nákladů. Prozatím v rámci projektu schválena
pouze příkazní smlouva se společností DABONA s.r.o. na zpracování projektové a technické dokumentace
pro stavební povolení a územní řízení a administrativní zajištění akce. Bude jednáno s Ministerstvem
Životního prostředí o možném navýšení částky uznatelných nákladů.

6) Demolice č.p. 105 a rekonstrukce rybníka
Schválena smlouva o dílo na akci Odstranění budovy čp. 105 v Dobrém se společností KERSON spol. s r.o.,
zajištěna dotace na rekonstrukci rybníka z Královéhradeckého kraje, která je vázána na demolici čp. 105.
Rybník by měl být vystavěný z kamene, na volném prostoru by měl vzniknout přístřešek pro posezení a
odpočinek občanů.

7) Převod majetku
Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod majetku na obec, který vlastnil Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Jedná se o části místních komunikací v k.ú. Kamenice a Hlinné.

8) Územní plán
Zastupitelstvo schválilo návrh zadání územního plánu, v současnosti probíhají místní průzkumy.

9) Finanční hospodaření a rozpočtová opatření
Zastupitelstvo schválilo finanční hospodaření obce k 31.8. 2014, rozpočtové opatření č. 8/2014 a seznámilo
se s rozpočtovými opatřeními č. 5-7/2014, která byla schválen starostou.

10) Komplexní pozemkové úpravy
Zastupitelstvo schválilo zadání žádosti o komplexní pozemkové úpravy ve všech katastrálních územích obce.
Bude realizováno s ohledem na zajištění finančních prostředků.

11) Poděkování za příspěvek na pořízení RTG přístroje
Zastupitelstvo bylo seznámeno s došlými děkovnými dopisy z Krajského úřadu a Oblastní nemocnice
Náchod za poskytnutý příspěvek na RTG přístroj pro nemocnici v Rychnově nad Kněžnou.

12) Diskuse
V diskusi byla zmíněna potřeba instalace odpadkového koše k dětskému hřišti, kde je potřeba u rozvodné
skříně dorovnat terén. Závěrem starosta poděkoval p. Milanu Prázovi za dlouholetou činnost
v zastupitelstvu.

