OBEC DOBRÉ
Dobré 150, 517 93
IČ: 00274861

SOUHRN USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Dobré konaného dne 24.3. 2022 v klubovně Obecního
domu v Dobrém od 18:00 hodin
Jedná se o 29. zasedání zastupitelstva obce ve volebním období 2018-2022
Usnesení č. ZO 29–01/2022:
Zastupitelstvo obce Dobré schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dne 24.3. 2022 v tomto rozsahu:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Výběr dodavatele na realizaci akce ,,DPPS – Přístavba II. stupně základní školy v Dobrém“
4) Výběr dodavatele na dodání myčky na nádobí do kuchyně MŠ
5) Nabídka na modernizaci veřejného osvětlení
6) Uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 3236 v k.ú. Dobré
7) Záměr pronájmu nebytových prostor v Dobrém č.p. 150
8) Záměr prodeje pozemku parc. č. 3250 v k.ú. Hlinné u Dobrého
9) Různé
10) Diskuse
11) Závěr
Usnesení č. ZO 29–02/2022:
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 realizaci akce ,,DPPS – Přístavba II. stupně
základní školy v Dobrém“:
a) bere na vědomí Protokol o otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.3. 2022,
b) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky pro plnění této veřejné zakázky, a to nabídky společnosti ERPLAN s.r.o., IČ:
08082308, se sídlem U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod. Nabídková cena tohoto subjektu činí 893 814,90,- Kč vč.
DPH podle platné sazby,
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ERPLAN s.r.o., IČ: 08082308, se sídlem U Borové 69, 580 01
Havlíčkův Brod za cenu 893 814,90,- Kč vč. DPH podle platné sazby a pověřuje starostu podpisem předmětné
smlouvy.
Usnesení č. ZO 29–03/2022:
Zastupitelstvo obce Dobré schvaluje objednání myčky na nádobí do kuchyně MŠ od Jiřího Baška, IČ: 48597741, se
sídlem Vyhnanice 1, 517 21 Voděrady za nabídkovou cenu 206 705,75,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. ZO 29–04/2022:
Zastupitelstvo obce Dobré na základě předložené cenové nabídky č. NAB_VO ZA KORUNU_Dobré_20220223_PD
pro zakázku Rekonstrukce veřejného osvětlení – formou VO za korunu schvaluje objednání rekonstrukce
osvětlovací soustavy formou služba od společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o., IČ: 27804721, se sídlem Výstavní
1144/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice.
Usnesení č. ZO 29–05/2022:
Zastupitelstvo obce Dobré v rámci plánované rekonstrukce kabin na fotbalovém hřišti schvaluje uzavření Nájemní
smlouvy mezi obcí Dobré a společností Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem Přemyslova 1 106/19,
500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové na pronájem části pozemku parc. č. 3236 v k.ú. Dobré o výměře 11
m2 za celkové roční nájemné ve výši 1 100,- Kč bez DPH/rok a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Usnesení č. ZO 29–06/2022:
Zastupitelstvo obce Dobré schvaluje oslovení stávajícího nájemce prodejny potravin v Dobrém č.p. 150 s žádostí o
konkretizaci předložené a prezentované nabídky do 15.4. 2022.
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Usnesení č. ZO 29–07/2022:
Zastupitelstvo obce Dobré neschvaluje zveřejnění záměru obce Dobré prodat pozemek parc. č. 3250 nacházející se
v k.ú. Hlinné u Dobrého.
Usnesení č. ZO 29–08/2022:
Zastupitelstvo obce Dobré bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022.
Usnesení č. ZO 29–09/2022:
Zastupitelstvo obce Dobré schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2022.
Usnesení č. ZO 29–10/2022:
Zastupitelstvo obce Dobré bere na vědomí žádost o urgentní opravu obecní komunikace v místní části Chmeliště.
Usnesení č. ZO 29–11/2022:
Zastupitelstvo obce Dobré bere na vědomí informace o aktuální humanitární pomoci Ukrajině.
Usnesení č. ZO 29–12/2022:
Zastupitelstvo obce Dobré neschvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Dobré na rok 2022 pro spolek Linka
bezpečí, z.s..

Jan Rozínek, místostarosta, v.r.
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Ing. Tomáš Vidlák, starosta, v.r.

