Zápis
o průběhu 05/15 zasedání Zastupitelstva obce Dobré Pole ze dne 9. července 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.
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zastupitelstva byl řádně ověřen 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 paní Libuše Matýzková a pan Štěpán Ballai, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č.1/05/15
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 04/15 zasedání zastupitelstva paní
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 navrhl zrušit v bodu 4 opětovné projednání návrhu obce
k pozemkům parc. č. 420 a 422 místo tohoto projednání navrhl smlouvy o zřízení věcného
břemena. Mgr. Dmitrievová Jana podala návrh na revokaci usnesení č. 29/04/15

1) Kontrola úkolů
2) Rozpočtové opatření 2015
3) Schválení návrhu smlouvy o dotaci z rozpočtu obce
4) Smlouvy o věcném břemeni
5) Návrh na revokaci usnesení č. 29/04/15
6) Diskuse

Usnesení č.2/05/15
Zastupitelstvo schvaluje pořad jednání
Hlasování č. 2. pro 7

1) Kontrola úkolů
starosta - lavečka u knihovny opravená
- vitrína na svém místě
- terréní nerovnost u tanečního parketu upravena, zaseta tráva.
Zastupitelé berou na vědomí.

2) Rozpočtové opatření 2015
Starosta podal vysvětlení k jednotlivým rozpočtovým opatřením. Zastupitelé toto akceptovali.
Usnesení č.3/05/15
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2015
Hlasování č.3 pro 7
3) Schválení návrhu smlouvy o dotaci z rozpočtu obce
Usnesení č.4/05/15
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dobré Pole kulturnímu spolku
Sivěnka ve výši 20.000,-- Kč. Na tradiční krojované hody.
Hlasování č.4 pro 6 zdržel se 1 (p. Ott)
4) Smlouva o zřízení věcného břemene
- Byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dobré Pole a E.ON
Distribuce, a. s. č. ZN-014330030087/001 na stavbu „Dobré Pole, př.kNN Dvořáček
Lubomír“
Usnesení č.5/05/15
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330030087/001 mezi Obcí
Dobré Pole, Dobré Pole č. 1, 691 81 p. Březí, IČ 00283118 a E.ON Distribuce, a. s., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na stavbu „Dobré Pole, př.kNN Dvořáček
Lubomír“
Hlasování č.4 pro 7
- Byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Dobré Pole a E.ON
Distribuce, a. s. č. ZN-014330030086/001 na stavbu „Dobré Pole, př. kNN, Šnirc Ondřej“
Usnesení č.6/05/15
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330030086/001 mezi Obcí
Dobré Pole, Dobré Pole č. 1, 691 81 p. Březí, IČ 00283118 a E.ON Distribuce, a. s., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, na stavbu „Dobré Pole, př. kNN, Šnirc Ondřej“
Hlasování č.6 pro 7
5) Návrh na revokaci usnesení č. 29/04/15
Usnesení č.7/05/15
ZO revokuje usnesení č. 29/04/15 ze dne 11. 6. 2015 návrh č. 21
Hlasování č. 7 pro 7

Nový návrh č. 21 navrhovatel Obec Dobré Pole. Pozemek parc. č. 643 (orná půda)
Návrh na změnu využití území – plocha sloužící k občanské vybavenosti typu zařízení
poskytující zdravotní a sociální služby.
Usnesení č. 8/05/15
ZO schvaluje zařazení této změny do nového územního plánu.
Hlasování č. 8 pro 7
6) Diskuse
starosta informoval o jednání s panem Ing. Miroslavem Svobodou ředitelm podniku Lesy ČR
závod Židlochovice, o porostu na pozemku parc. č. 422 a 420 na této lokalitě se nachází
jasanový porost. Pan svoboda konstatoval, že tento porost je napaden plísní a stromy kterou
již neodpovídají svému stáří budou do 5 let suché. Navrhl kompletní revitalizaci obou
pozemků a provedení nové výsadby stromů v součinnosti se společností Lesy ČR závod
Židlochovice a obcí Dobré Pole.
starosta předložil zastupitelům návrh autobusové zastávky
projednání možnosti připojení na tlakovou kanalizace. Současný stav možnosti připojení tj.
poplatek 20.000,-- Kč zůstává. Další možnost stavitel je majitelem své jímky včetně čerpadla
a obec umožní zdarma připojení.
starosta informoval o přihlášení obce do pořadu „Morava krásná zem“ který natočí a odvysílá
Český rozhlas Brno. Termín pro natáčení 12. 12. 2015 kdy proběhne v obci „Košt mladých
vín“

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 19.30h

V Dobrém Pole dne 9. 7. 2015
Zapsala pí. Zdeňka Špůrková

Zpracoval: Vít Černý

Ověřovatelé zápisu

Štěpán Ballai

Matýzková Libuše

