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31.veřejné jednání zastupitelstva obce Dobrná
22.8.2013
OÚ Dobrná 26
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Dne 15.8.2013 bylo svoláno starostkou obce Dobrná Libuší Šrámkovou mimořádné veřejné
jednání zastupitelstva obce Dobrná na 22.8.2013 v 18:00 hod do budovy OÚ Dobrná čp.26
Přítomni: pí.Šrámková, p. Dvorský, p.Tauchman,p. Čech, pí.Vocetková, pí.Šťástková,
pí. Pechová, p. Zdobinský
Omluveni: pí. Brhelová,
Ověřovatelé zápisu: pí.Vocetková, pí.Šťástková
Program jednání :

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Porušení pravomoci veřejného činitele
Oprava střechy OÚ
Diskuse
Závěr

Program schválen všemi přítomnými zastupiteli.
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1. Zahájení veřejného jednání
Starostka obce Dobrná přivítala všechny přítomné občany a poděkovala za účast na tomto
mimořádném zasedání ZO.
2. Porušení pravomoci veřejného činitele
Dne 10.5.2006 objednal bývalý starosta obce stroj v hodnotě 2.013.056 Kč. Na základě
falešného dokumentu o usnesení zastupitelů podepsal s dodavatelem smlouvu o pořízení
stroje s případnou pokutou za neodebrání a porušení smlouvy 301.958 Kč.
Dnes, po sedmi letech se dodavatel ozval se žádostí o uhrazení této pokuty. Ve smlouvě
byla mimo jiné podepsána doložka o prodloužení promlčecí lhůty na 10 let.
Celá věc se nechá přezkoumat právníkem a v případě povinnosti uhradit požadovanou
sumu bude obec nucena tak učinit.
3. Oprava střechy OÚ
Několik firem již podalo cenové nabídky, vyzvou se však aby doplnili tyto nabídky o
demontáž a likvidaci stávající krytiny. Výběrovou komisí byli zvoleni p.Tauchman,
p.Dvorský, p.Čech, p.Zdobinský.
4. Diskuse
Rozsvítit osvětlení na Brložec.
Ve výběrovém řízen na ředitele školky je vyhovující pouze jedna osoba.
Nádoby na tříděný odpad měly být instalovány v měsíci srpnu.
Knihovna funguje dva dny v týdnu.
Vyzvat SUS na opravu vozovky na Brložec.
Zaměstnancům obce pořídit pracovní oblečení.
5. Závěr
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PŘEHLED USNESENÍ :
USNESENÍ 1/7/13
ZO Dobrná se usnesli nehradit ihned dluh za pořízení stroje na základě smlouvy ze dne
10.5.2006, podepsanou starostou p. Forró.
3 zastupitelé pro uhrazení, 5 zastupitelů proti
USNESENÍ 2/7/13
ZO Dobrná schválili uhrazení závazku pokud oslovený právní zástupce potvrdí povinnost
úhrady
7 zastupitelů pro, 1 proti
USNESENÍ 3/7/13
ZO Dobrná schválilo oslovit právního zástupce pana Růžičku z Prahy
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli.
USNESENÍ 4/7/13
ZO Dobrná schválilo podání žaloby na pana M. Forró pro vymožení vzniklé škody.
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli
USNESENÍ 5/7/13
ZO Dobrná schválilo výběrovou komisi (p.Tauchman, p.Dvorský, p.Čech, p.Zdobinský) na
výběr firmy pro opravu střechy OÚ.
Schváleno všemi přítomnými zastupiteli
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Veřejné jednání bylo ukončeno v 19:25 hod
Příští jednání stanoveno na 12.9.2013
Zápis vytvořil: Petr Dvorský
Dne : 26.8.2013
Vedení obce Dobrná :

____________________________
Libuše Šrámková
starostka obce Dobrná

____________________________
Jan Tauchman
místostarosta obce Dobrná

Ověřovatelé zápisu:

____________________________
Naděžda Vocetková
Člen zastupitelstva obce

____________________________
Stanislava Šťástková
Člen zastupitelstva obce

