Zápis
o průběhu 06/15 zasedání Zastupitelstva obce Dobré Pole ze dne 10. září 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 pan Ing. Petr Zezulka a paní Libuše Matýzková, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č.1/06/15
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva Ing. Petra
Zezulku a paní Libuši Matýzkovou
Hlasování č. 1 pro - 6
Starosta přednesl pořad dnešního jednání a vyzval zastupitele, zda mají potřebu dnešní
program doplnit. Starosta navrhl místo bodu 3 plánovací smlouva zařadit Výzvu k podání
nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací dokumentace, dále bod 4
jmenování komise pro plánovanou rekonstrukci fasády č. p. 79, bod 5 rozpočtové opatření,
bod č. 6 pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství pro Mgr. Janu Dmitrievovou.
Aktuální body pořadu jednání jsou uvedeny v zápisu níže.
1) Kontrola úkolů
2) Veřejnoprávní smlouva
3) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací
dokumentace oprava fasády č. p. 79
4) Jmenování výběrové komise pro plánovanou realizaci opravy fasády č. p. 79
5) Rozpočtové opatření 2015
6) Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství pro Mgr.Janu Dmitrievovou
7) Žádosti o prodej pozemků
8) Ostatní
9) Diskuse

Usnesení č.2/06/15
Zastupitelstvo schvaluje pořad jednání
Hlasování č. 2. pro 7
1) Kontrola úkolů.
Starosta konstatoval, že kolem domu č. p. 13 již proběhl z větší části úklid stavebního
materiálů do dvora. Zůstává na obecním pozemku „fůra“ písku.
2) Veřejnoprávní smlouva
Usnesení č. 3/06/15
Zastupitelé se usnesli, že projednání této záležitosti posunou na další zastupitelstvo z důvodu
prověření dalších možností k projednávání přestupků.
Hlasování č. 3 pro 7
3) Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu a zadávací
dokumentace – oprava fasády č. p. 79
Rozprava k tématu.
Usnesení č. 4/06/15
ZO schvaluje výzvu v plném znění a navrhuje zahrnout do budoucí smlouvy zrestaurovat a
zachovat nápis „Obecná škola“
Hlasování č. 4 pro 7
4) Jmenování výběrové komise pro plánovanou realizaci opravy fasády č. p. 79
Rozprava k tématu
Usnesení č. 5/06/15
ZO – schvaluje výběrovou komisi složenou ze tří osob a dva náhradníky. Jmenovitě,
Mgr.Janu Dmitrievovou, pana Bohumila Otta a starostu obce pana Víta Černého, dále
schvaluje náhradníky pana Štěpána Ballaie, Libuši Matýzkovou.
Hlasování č. 5 pro 7
5) Rozpočtové opatření 2015
Starosta vysvětlil důvod rozpočtového opatření. Nebylo připomínek.
Usnesení č. 6/06/15
ZO – schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2015
Hlasování č. 6 pro 7
6) Pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství pro Mgr.Janu Dmitrievovou
Usnesení č. 7/06/15
ZO – schvaluje pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství pro Mgr.Janu
Dmitrievovou
Hlasování č. 7 pro 7
7) Žádosti o prodej pozemků
Žádost pana Zdenka Chybíka o koupi pozemku parc. č. 1112/2 o výměře 200m2 určené pro
výstavbu vinného sklepa za cenu 150,--Kč/m2
Usnesení č. 8/06/15
ZO – schvaluje prodej pozemku parc. č. 1112/2 o výměře 200m2 pro výstavbu vinného sklepa
panu Zdenku Chybíkovi bytem Vídeňská 822/15 692 01 Mikulov za cenu 150,--Kč/m2
Hlasování č. 8 pro 7

Žádost pana Josefa Pavlíka o koupi pozemku prac. č. 655 a výměře 2.518m2 vedeno v KÚ
Dobré Pole jako orná půda. Za účelem výsadby ovocného sadu.
Rozprava k žádosti.
Usnesení č. 9/06/15
ZO – schvaluje uvolnění pozemku z majetku obce k prodeji parc. č. 655 o výměře 2.518m2
vedeno v KÚ Dobré Pole jako orná půda.
Hlasování č. 9 pro 5 (p. Ott, pí. Vavrušová, p. Zezulka, pí.Dmitrievová, p. Černý) proti 2 (p.
Ballai, pí. Matýzková)
8) Ostatní žádosti
Žádost pana Radomíra Skoumala, který poukazuje na nevhodnost osvětlení v ulici směrem ke
hřbitovu. Toto osvětlení považuje za nevhodné a současně velmi intenzivně svítí a působí
rušivě. Pod touto žádostí je připojeno 5 podpisů občanů v blízkosti této ulice.
Rozprava k žádosti.
ZO – bere na vědomí. Starosta obce prokonzultuje možnost použití slabšího zářivkového
tělesa.
9) Diskuse
p. Ott poukázal na havarijní stav stodoly u Obecné školy č. p. 79 a oplocení. A nutnost
opravy.
starosta bere na vědomí
pí. Mgr. Dmitrievová – žádala vysvětlení ke zdevastované ploše u hřbitova (zelené
prostranství)
starosta – vysvětlil nutnost použití této plochy k odkladu hlíny a asfaltové strusky. Tuto
situaci vnímá stejně, ale nebylo jiné možnosti. V brzké době proběhne úprava této plochy.
p. Ballai poukázal na hromadu hlíny a sutě vedle ČOV, jde o starou navážku z realizace
tanečního parketu. Nutno odklidit.
p. Ott – postarat se o stromky oskeruší u hřbitova a u ČOV
pí. Vavrušová – poukázala na posekanou a neodklizenou trávu na hřbitově.
pí. Siverová – vyvézt kontejner na tetrapaky. A hlásit zasedání ZO rozhlasem a současně
zveřejňovat i na vývěsce u obchodu

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.20h
V Dobrém Poli dne 18. 9. 2015
Zapsala pí. Zdeňka Špůrková
Zpracoval: Vít Černý
Ověřovatelé zápisu

Libuše Matýzková

Ing. Petr Zezulka

