Zápis
o průběhu 02/15 zasedání Zastupitelstva obce Dobré Pole ze dne 17. března 2015, které se
konalo od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobré Pole.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------starosta obce p. Vít Černý zahájil jednání Zastupitelstva obce Dobré Pole (dále jen
zastupitelstvo) v 18.00 hodin a všechny přítomné přivítal.
Technický bod
Starosta konstatoval, že informace o zasedání zastupitelstva, pořad jednání a materiály, které
je nutno zveřejnit dle zákona, byly v řádném termínu zveřejněny na úřední desce obce
(i elektronické) a byly předloženy zastupitelům obce.
Dále konstatoval, že zasedání je přítomno 7 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: viz presenční listina.
Host: p. Ing. Petr Lukeš a pan JUDr. Loskot
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zastupitelstva byl řádně ověřen pouze jedním
pověřeným zastupitelem a to panem Ing. Petrem Zezulkou a je vyložen k nahlédnutí
v zasedací místnosti.
Zapisovatelkou byla stanovena pí. Zdeňka Špůrková. Zápis bude prováděn bodově po každé
ukončené rozpravě k danému tématu. Každý zastupitel si sám nadiktuje, co chce, aby bylo do
zápisu zaprotokolováno.
Jako ověřovatele zápisu byli navrženi pí. Libuše Matýzková a pan Štěpán Ballai, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č.1/02/15
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 02/15 zasedání zastupitelstva pí.
Libuši Matýzkovou a pana Štěpána Ballaie
Hlasování č. 1 pro - 7
Starosta přednesl pořad dnešního jednání a vyzval zastupitele, zda mají potřebu dnešní
program doplnit. Starosta navrhuje další body a to bod č. 6 rozpočtové opatření č. 2/2015 a
bod č. 7 projednání finanční spoluúčasti obce na prodloužení vodovodního řadu u nových
stavebních pozemků
1) JUDr. Vladimír Loskot – obeznámení zastupitelů (občanů) v kauze Black and Bush
2) Ing. Petr Lukeš – Novosedly Net předložení projektové dokumentace a návrh finanční
kompenzace výstavby optické sítě
3) Hlasování o zápisu č. 01/15
4) Uvolnění pozemku z majetku obce pozemek parc. č. 841/22
5) Žádosti o prodej pozemků
6) Rozpočtové opatření č. 02/2015
7) Finanční spoluúčast obce na prodloužení vodovodního řadu u nových stavebních pozemků
8) Rozpočtové opatření
9) Diskuse
Usnesení č.2/01/15
Zastupitelstvo schvaluje pořad jednání doplněný o bod č. 6 a 7
Hlasování č. 2. pro 7

Pořad jednání:
1) JUDr. Vladimír Loskot - seznámil zastupitele a občany s probíhající kauzou se společností
Black and Bush.
Následuje rozprava k tématu.
Usnesení č. 3/02/15
ZO – Dobrého Pole bere na vědomí zprávu pana JUDr. Loskota a své stanovisko sdělí na
dalším zasedání ZO.
Hlasování č. 3. pro 7
2) Ing. Petr Lukeš - předložil ZO projekt na zbudování optické sítě včetně návrhu smlouvy a
návrhu finanční kompenzace.
Následuje rozprava k tématu.
Usnesení č. 4/02/15
ZO – Dobrého Pole bere na vědomí informace o rozsahu a o způsobu provedení prací. dále
bere na vědomí projektovou dokumentaci a návrh smlouvy s finanční kompenzací. Své
stanovisko sdělí Ign. Lukešovi na dalším zasedání ZO.
Hlasování č. 4. pro 7
3) Hlasování o zápisu č. 01/15
Rozprava k námitkám, které podala pí. Ivanka Vavrušová
Usnesení č. 5/02/15
ZO – navrhuje předložit námitky písemnou formou. Po odhlasování budou tyto součástí
zápisu č. 01/15 jako příloha.
Hlasování č. 5. pro 7
4) Uvolnění pozemku z majetku obce parc. č. 841/22
Usnesení č. 6/02/15
ZO – schvaluje uvolnění pozemku z majetku obce parc. č. 841/22
Hlasování č. 6 pro 0, proti 5 Bc. Jana Dmitrievová, Bohumil Ott, Libuše Matýzková, Ivanka
Vavrušová, Ing. Petr Zezulka, zdržel se 2, Vít Černý, Štěpán Ballai
Návrh nebyl přijat.
5) Žádosti o prodej pozemků
pan Hříba František žádost o koupi pozemku parc. č. 841/21 pro výstavbu RD o výměře 1125
m2
Usnesení č. 7/02/15 ZO rozhodlo o prodání pozemku panu Františkovi Hříbovi
Hlasování č. 7 pro 7
Žádost Aloise Kubíčka o koupi pozemku parc. č. 1240 a 1241
Usnesení č. 8/02/15
ZO – schvaluje uvolnění pozemku z majetku obce parc. č. 1240 a 1241
Hlasování č. 8 pro 7

6) Rozpočtové opatření č. 02/2015
Starosta zdůvodnil položky Rozpočtového opatření č. 02/2015. Nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 9/02/15 ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 02/2015
Hlasování č. 9 pro 7
7) Finanční spoluúčast obce na prodloužení vodovodního řadu u nových stavebních pozemků
Rozprava k návrhu.
Usnesení č. 10/0215
Finanční spoluúčast obce na prodloužení vodovodního řadu max. do výše 40.000,--Kč včetně
nového hydrantu.
Hlasování č. 10 pro 7
8) Diskuse

Jarní setkání důchodců proběhne 10. dubna od 14h na Obecním domě
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.45h
V Dobrém Poli dne 26. 3. 2015
Zapsala: pí Zdeňka Špůrková
Zpracoval: p. Vít Černý

Ověřovatelé zápisu:

Libuše Matýzková

Štěpán Ballai

