Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Dobromilice konaného dne 28.11.2019 v 18:00 hodin
v budově Českého zahrádkářského svazu v Dobromilicích

Přítomni:
•
•

viz. prezenční listina zastupitelů obce Dobromilice
viz. prezenční listina občanů obce Dobromilice

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu veřejného zasedání
Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na Územní plán Dobromilice
Diskuze
Závěr

Ad 1) Zahájení , volba ověřovatelů zápis a zapisovatele
Zasedání zahájil starosta Ing. Stanislav Mrňka v 18:00 a předal slovo místostarostovi Ing.
Josefu Prusenovskému, který přednesl návrh na pořízení zvukového záznamu z průběhu
schůze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobromilice schvaluje, aby byla pořízena zvuková nahrávka
dnešního zasedání obecního zastupitelstva.
Hlasování: Pro: 5
Zdrželo se: 0
Proti: 0
Usnesení č. 88/1bylo schváleno
Místostarosta dále konstatoval, že starosta obce Dobromilice dle ustanovení § 92 odstav. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svolal veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
O této skutečnosti řádně informováni, a že informace byla podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Dobromilice v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od středy 20.11. 2019. Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“ a prostřednictvím obecního rozhlasu.
Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 5 členů
zastupitelstva, takže podle § 92 odst. 3 zákona o obcích je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Zapisovatel: Ing. Petra Doležalová
Ověřovatelé: Milan Antoníček, Tomáš Antoníček
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Dobromilice určuje ověřovateli zápisu pana Milana Antoníčka a
Tomáše Antoníčka, zapisovatelkou paní Ing. Petra Doležalovou. Návrhová komise
nebude volena. Usnesení budou zakomponována do zápisu z toho zasedání.
Hlasování:

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0
Usnesení č.88/2 bylo schváleno

Místostarosta přistoupil k dalšímu bodu jednání a to schválení programu zasedání.
Ad 2) Schválení programu veřejného zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu veřejného zasedání
3. Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na Územní plán Dobromilice
4. Diskuze
5. Závěr
Hlasování:

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0
Usnesení č. 89 bylo schváleno

Ad 3) Schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na Územní plán Dobromilice
Starosta uvedl, že se jedná o drobný dodatek ke smlouvě na pořízení Územního plánu (dále
jen „ÚP“) obce Dobromilice v souvislosti s vyhlášenou dotací na pořízení ÚP. Je potřeba
doplnit k odst.4 ve smlouvě o dílo následující text dodatku : „ Územní plán obce Dobromilice
bude zpracován formou odpovídající požadavkům zadavatele a pořizovatele a v souladu
s metodickým pokynem a dokumentací datového modelu standard vybraných částí ÚP verze
z 24.10.2019 vydanými MMR ČR.“
Po schválení bude zažádáno o dotaci.
Místostarosta uvedl, že veškeré informace zasílal zastupitelům elektronicky minulý týden.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Územního
plánu obce Dobromilice mezi paní Ing.Arch. Tempírovou a obcí Dobromilice a
pověřuje starostu jeho podpisem.
Hlasování:

Pro: 5

Zdržel se: 0

Proti: 0
Usnesení č. 90 bylo schváleno.

Ad 6) Diskuze
Starosta: k bodu 3 – máme za sebou dvě fáze ÚP(pořízení podkladů a stanovení zadání pro
zpracování ÚP). Paní Ing. Tempírová již může vypracovat ÚP v souladu s tím, abychom
mohli splnit parametry dotace.
V okamžiku, kdy bude zpracován první návrh, bude veřejné zasedání. A opět vyzývá
všechny, aby se zamysleli, co by navrhli do nového ÚP, a aby se k tomu vyjádřili.
PD přečetla rozpočtová opatření č. 11 a č.12, obě jsou vyrovnané. Upozornila na změnu
číslování z důvodu přechodu na nový účetní software. Původní Triada obsahovala 8
rozpočtových opatření a 6 změn rozpisu, nové Keo to vyhodnotilo jako 10 rozpočtových
opatření a 4 změny rozpisu rozpočtu.
Zastupitelstvo obce bere tato rozpočtová opatření na vědomí.
EP: Pracovníci na obci končí 31.12.? Kdo bude odklízet sníh, když napadne ?
Starosta: Končí pracovníci z úřadu práce, i nadále zůstanou stálí zaměstnanci obce.
EP: Chvála za nový chodník. Proč nenavazují vjezdy? Vlastníci by určitě přispěli na
vydláždění vjezdů až k domu.
Starosta: Souhlasí s EP. Majitelé dotčených domů byli seznámeni a bylo jim to nabídnuto.
Máme podepsané převzetí nabídky. Lidé to nechtěli.
EP: Metr od baráku je můj, ne?
Místostarosta: Není tomu tak. Dnes jsou digitální mapy,
Starost: Jedná, aby byl chodník až po „Jílkovo“. Bude se to s každým vlastníkem domu
projednávat.
panBR.:Bude se někdy dláždit u garáží u školky?
Starosta: Celá oblast se bude řešit. Má v plánu vybudovat systém chodníků propojený až do
Doloplaz. Čeká se na další výzvy k dotacím.

panBr.: Na křižovatce u „Paličkového“ bude značka „Dej přednost v jízdě“?
Starosta: Ne. Platí pravidlo pravé ruky.
EP: Přoč je rozsvěcování vánočního stromečku u kostela?
Starosta: Strom u obchodu není v dobré kondici. Oficiální rozsvěcování bude u kostela. Kde
je pravidelně umístěn betlém, není tam provoz a máme k dispozici zázemí ve škole. Strom u
obchodu zůstane a bude také svítit.
Následná diskuze na téma strom u obchodu.
Ad 7) Závěr
Místostarosta přečetl usnesení, poděkoval a ukončil jednání v 18:41

Ověřovatelé zápisu: Milan Antoníček

______________________

Tomáš Antoníček

______________________

Starosta:

Ing. Stanislav Mrňka

______________________

Zapisovatelka:

Ing. Petra Doležalová

______________________

