Zápis
o průběhu 03/16 zasedání Zastupitelstva obce Dobré Pole ze dne 29. března 2016, 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: dle prezenční listiny.
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zastupitelstva byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v zasedací místnosti.
Zapisovatelem byl stanoven pan Ing. Petr Zezulka. 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 paní Libuše Matýzková a pan Štěpán Ballai kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č.1/03/16
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva paní Libuši
Matýzkovou a Štěpána Ballaie
Hlasování č. 1 pro - 7
Starosta přednesl pořad dnešního jednání a vyzval zastupitele, zda mají potřebu dnešní
program doplnit. Starosta navrhl rozšířit program o dva body a to bod č. 7 přijetí dotace
z MMR Územní plán. a bod č. 8 smlouva o zřízení věcného břemene kNN Grzyb Lukáš
Pořad jednání:
1) Kontrola úkolů
2) Rozpočet obce Dobré Pole na rok 2016
3) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací
dokumentace „Dobré Pole místní komunikace I. Etapa“
4) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Biliculum Mikulov
5) Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 01/2016 (podpora Svazu
důchodců ČR MO Mikulov)
6) Schválení zápisu do obecní kroniky
7) Přijetí dotace z MMR na pořízení územního plánu
8) Smlouva o zřízení věcného břemene kNN Grzyb Lukáš
9) Ostatní
10) Diskuse

Usnesení č.2/03/16
Zastupitelstvo schvaluje pořad jednání
Hlasování č. 2. pro 7
1) Kontrola úkolů
„optický kabel Lukeš“ do 31. 3. 2016 termín pro dokončení prací. Po tomto termínu bude řešit
stavební úřad Drnholec. Sankce ze smlouvy nevyplývají.
Zveřejňování zápisů ZO na webových stránkách stále neprobíhá – jde o porušení usnesení,
které přijalo ZO.
2) Rozpočet Obce Dobré Pole na rok 2016.
Starosta seznámil přítomné s rozpočtem obce na rok 2016.
Rozprava k tématu:
Usnesení č. 3/03/16
ZO – schvaluje rozpočet obce dobré Pole na rok 2016 na paragrafy
Příjmy ve výši
Přebytek 2015 (financování)
Příjmy celkem

4.876.400,-- Kč
4.000.000,-- Kč
8.876.400,-- Kč

Výdaje

8.876.400,-- Kč

Hlasování č. 3 pro 7

3) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací
dokumentace „Dobré Pole místní komunikace I. Etapa“
Usnesení č. 4/03/16
ZO – schvaluje výzvu v plném znění a schvaluje výběrovou komisi složenou ze tří osob.
Jmenovitě, Ballai Štěpán, Ing. Petr Zezulka a Vít Černý.
Hlasování č. 4 pro 7

4) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Biliculum Mikulov
Usnesení č. 5/03/16
ZO – schvaluje dotaci ve výši 3.000,--Kč
Hlasování č. 5 pro 7
5) Návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 01/2016 (podpora Svazu
důchodců ČR MO Mikulov) ve výši 5.000,-- Kč
Usnesení č. 6/03/16
ZO – schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 01/2016 (podpora
Svazu důchodců ČR MO Mikulov) 5. 000,-- Kč
Hlasování č. 6 pro 7
6) Schválení zápisu do Obecní kroniky za rok 2015 a vyplacení finanční odměny ve výši
8.000,-- Kč paní Mgr. Sedlákové.
Usnesení č. 7/03/16

ZO – schvaluje znění zápisu do Obecní kroniky a vyplacení finanční odměny ve výši 8.000,-Kč paní Mgr. Sedlákové za rok 2015.
Hlasování č. 7 pro 7
7) Schválení přijetí dotace z MMR (EDS: 1170051000021) ve výši 145.200,-- Kč na Územní
plán obce Dobré Pole
Usnesení č. 8/03/16
ZO – schvaluje přijetí dotace na akci Územní plán Dobré Pole (EDS: 1170051000021)
Hlasování č. 8 pro 7
8) Smlouva o zřízení věcného břemene
- byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dobré Pole a E. ON
Distribuce, a. s. č. ZN-014330034198/001 na stavbu pod názvem „Dobré Pole přípojka
kNN Grzyb Lukáš
Usnesení č. 9/03/16
ZO – schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dobré Pole a E. ON
Distribuce, a. s. č. ZN-014330034198/001 na stavbu pod názvem „Dobré Pole přípojka
kNN Grzyb Lukáš
Hlasování č. 9 pro 7
9) Ostatní
starosta informoval o dalším postoupení pohledávky ve sporu obec vs. black and bush
10) Diskuse
bez příspěvku

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 19:08 hod.
V Dobrém Poli dne 1. 4. 2016
Zapsala: Ing. Petr Zezulka
Zpracoval: Vít Černý
Ověřovatelé zápisu:

Štěpán Ballai

Libuše Matýzková

