OBEC DOBRÉ
Dobré 150, 517 93
IČ: 00274861

SOUHRN USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Dobré konaného dne 8.7. 2019 v klubovně Obecního
domu v Dobrém od 19:00 hodin
Jedná se o 8. zasedání zastupitelstva obce ve volebním období 2018-2022
Usnesení č. ZO 08–01/2019:
Zastupitelstvo obce Dobré schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 8.7. 2019 v tomto rozsahu:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Výběr dodavatele na zakázku Technický dozor investora vč. BOZP na stavbu ,,BYTOVÝ DŮM – 5 bytových
jednotek DOBRÉ“
4) Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o nočním klidu
5) Cena vodného od 2. pololetí 2019
6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IE-12-2007671/VB/07
7) Různé
8) Diskuse
9) Závěr
Usnesení č. ZO 08–02/2019:
Zastupitelstvo obce Dobré při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na Technický dozor investora vč. BOZP na stavbu
,,BYTOVÝ DŮM – 5 bytových jednotek DOBRÉ“:
a) bere na vědomí Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 27.6. 2019,
b) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky Michala Nováka, IČ:
87825848, se sídlem Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí. Nabídková cena tohoto subjektu činí 229 900,- Kč vč. DPH podle
platné sazby,
c) schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb s Michalem Novákem, IČ: 87825848, se sídlem Mezilesí 90, 549
23 Mezilesí za cenu 229 900,- Kč vč. DPH podle platné sazby a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
Usnesení č. ZO 08–03/2019:
Zastupitelstvo obce Dobré vydává obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2019 o nočním klidu.
Usnesení č. ZO 08–04/2019:
Zastupitelstvo obce Dobré projednalo a schvaluje zvýšení ceny vodného od 2. pololetí 2019 o 5,- Kč/m3 z důvodu
zvyšujících se nákladů na provoz a tvorby rezervy na opravy vodovodů.
Usnesení č. ZO 08–05/2019:
Zastupitelstvo obce Dobré schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IE-12-2007671/VB/07 mezi obcí Dobré a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035 zastoupenou na základě plné moci ze dne 28.1. 2019 společností ELEKTROCOMP spol. s r.o. se sídlem Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ: 15032060 a pověřuje starostu obce podpisem
předmětné smlouvy.
Usnesení č. ZO 08–06/2019:
Zastupitelstvo obce Dobré v rámci realizace projektu Obec Dobré – pořízení techniky pro JSDH, registrační číslo
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010738, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního
programu, na základě provedeného průzkumu trhu:
a) schvaluje konečné znění objednávky na pořízení osvětlovací soupravy od společnosti EUROLAMP s.r.o., IČ:
25587943, se sídlem Lazaretní 1/7, 615 000 Brno – Zábrodovice za nabídkovou cenu 184 285,- Kč vč. DPH podle
platné sazby a pověřuje starostu odesláním objednávky,
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b) schvaluje konečné znění objednávky na pořízení samonosné nádrže na vodu od společnosti REO AMOS, spol. s
r.o., IČ: 42767181, se sídlem Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice za nabídkovou cenu 47 177,90,- Kč vč.
DPH podle platné sazby a pověřuje starostu odesláním objednávky,
c) schvaluje konečné znění objednávky na pořízení ponorného elektrického čerpadla od společnosti THT Polička,
s.r.o., IČ: 46508147, se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička – Dolní Předměstí za nabídkovou cenu 54 087,- Kč
vč. DPH podle platné sazby a pověřuje starostu odesláním objednávky.
Usnesení č. ZO 08–07/2019:
Zastupitelstvo obce Dobré schvaluje přijetí příspěvku ve výši 60 000,- Kč z grantového programu společnosti
ŠKODA AUTO a.s. Dopravní bezpečnost v obcích na realizaci projektu s názvem Chceme se cítit bezpečněji a
pověřuje starostu podpisem příslušného právního aktu.
Usnesení č. ZO 08–08/2019:
Zastupitelstvo obce Dobré bere na vědomí informaci o nedoporučení projektu s názvem Zajištění bezpečnosti
v centru obce Dobré k podpoře z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova vyhlášeného Ministerstvem pro
místní rozvoj.
Usnesení č. ZO 08–09/2019:
Zastupitelstvo obce Dobré bere na vědomí reakci zástupce Královéhradeckého kraje na zaslané společné podání
obcí Dobré a Podbřezí ohledně komplexního provedení oprav silnic III/32114 v úseku Podbřezí – Dobré a III/3218
v úseku Dobré – Hlinné.
Usnesení č. ZO 08–10/2019:
Zastupitelstvo obce Dobré bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019.
Jan Rozínek, místostarosta, v.r.
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Ing. Tomáš Vidlák, starosta, v.r.

