Zápis
o průběhu 08/15 zasedání Zastupitelstva obce Dobré Pole ze dne 17. prosince 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: dle prezenční listiny.
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.1/08/15
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva Ing. Petra
Zezulku a paní Libuši Matýzkovou
Hlasování č. 1 pro - 7
Starosta přednesl pořad dnešního jednání a vyzval zastupitele, zda mají potřebu dnešní
program doplnit. Mgr. Jana Dmitrievová vznesla námitku k zápisu ze zasedání ZO dne 10. 9.
2015 bude projednáno v bodu č. 8 ostatní.
Pořad jednání:
1) Kontrola úkolů
2) Rozpočtové opatření
3) Rozpočtový výhled 2015 - 2017
4) Rozpočtové provizorium 2016
5) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6) Veřejnoprávní smlouva o přestupcích
7) Žádosti
8) Ostatní
9) Diskuse

Usnesení č.2/08/15
Zastupitelstvo schvaluje pořad jednání
Hlasování č. 2. pro 7

1) Kontrola úkolů.
Starosta konstatoval, že žádné úkoly z minulého zasedání zastupitelstva nevyplynuly.
2) Rozpočtové opatření č. 9/2015 a 10/2015
Starosta obeznámil zastupitele s jednotlivými položkami. Nebyly vzneseny připomínky.
ZO – bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2015
ZO – bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2015
Rozpočtové opatření č. 11/2015
Starosta obeznámil zastupitele s jednotlivými položkami. Nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 3/08/15
ZO – schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015
Hlasování č. 3 pro 7
3) Rozpočtový výhled 2015 – 2017
Starosta seznámil přítomné s tímto materiálem. Nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 4/08/15
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 – 2017
Hlasování č. 4 pro 7
4) Rozpočtové provizorium na rok 2016
Starosta vysvětlil zásady hospodaření obce v době, kdy není schválen rozpočet obce a
hospodaří se dle Rozpočtového provizoria. Nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 5/08/15
ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016. Rozpočtové provizorium bude
platit do doby řádného schválení rozpočtu na rok 2016.
Hlasování č. 5 pro 7
5) Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta seznámil přítomné s vyhláškou. Kde sazba činí 450,-- za občana.
Rozprava k tématu:
p. Ott proti návrh 350,-- a děti do 2 let věku od poplatku osvobozené
pí. Mgr. Dmitrievová proti návrh základní sazba 450,-- pro starobní důchodce 350,-- pro děti
do 2 let věku od poplatku osvobozené.
Hlasování o návrhu p. Otta
pro 1 (Ott), proti 6 (Černý, Matýzková, Ballai,Ing. Zezulka, Vavrušová, Mgr. Dmitrievová)
Hlasování o návrhu pí. Mgr. Dmitrievové
pro 5, (Mgr. Dmitrievová, Ing. Zezulka, Černý, Matýzková) proti 0, zdrželi se hlasování 2
(Ott, Ballai)
Usnesení č. 6/08/15
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Základní sazba poplatku 450,--Kč. sazba poplatku pro starobní důchodce 350,--Kč. Děti do 2
let věku od poplatku osvobozeny
Hlasování č. 6 pro 5, (c proti 0, zdržel se hlasování 2 (Ott, Ballai)

6) Veřejnoprávní smlouva o přestupcích
Starosta seznámil přítomné o prověření možných variant řešení přestupků spáchaných v k.ú.
Dobré Pole. A navrhuje přistoupit k uzavření Veřejnoprávní smlouvy s městem Mikulov.
Usnesení č. 7/08/15
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti podle ustanovení § 63
zák.č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů s Městem Mikulov.
Hlasování č. 7 pro 6 (Ballai, Mgr. Dmitrievová, Ing. Zezulka, Černý, Matýzková), proti 1
(Ott)
7) Žádosti
Žádost manželů Kalinových o koupi pozemku parc. č. 1112/10 o výměře 200m2 určené pro
výstavbu vinného sklepa za cenu 150,--Kč/m2
Usnesení č. 8/08/15
ZO – schvaluje prodej pozemku parc. č. 1112/10 o výměře 200m2 určené pro výstavbu
vinného sklepa manželům Pavlovi a Monice Kalinovým za cenu 150,--Kč/m2
Hlasování č. 8 pro 7
Žádost pana Radomíra Skoumala o koupi pozemku parc. č. 655 orná půda o výměře 2518m2.
Žádost pana Josefa Pavlíka o koupi pozemku parc. č. 655 orná půda o výměře 2518m2. Za
účelem výsadby ovocných stromů (sad).
Rozprava k tématu:
Usnesení č. 9/08/15
ZO schvaluje prodej dotčeného pozemku parc. č. 655 o výměře 2518m2 obálkovou metodou.
A ukládá starostovy obce Dobré Pole nechat zpracovat znalecký posudek za účelem zjištění
ceny v místě a čase obvyklém. Po obdržení znaleckého posudku opětovně zveřejnit záměr
prodeje.
Hlasování č. 9 pro 4 (Černý,Ballai, Matýzková, Ing. Zezulka) proti 3 ( Mgr. Dmitrievová,
Ott. Vavrušová)
O dalším návrhu nebylo hlasováno.
Žádost pana Ing. Petra Marcinčáka o přičlenění části viniční tratě „Staré“ k viniční trati
„Daniel“.
Rozprava k tématu
Usnesení č. 10/08/15
ZO – schvaluje přičlenění části viniční tratě „Staré“ k viniční trati „Daniel“
Hlasování č. 10 pro 0, proti 4 (Mgr. Dmitrievová, Vavrušová, Ott, Ing. Zezulka) zdržel se
hlasování 3 (Černý, Matýzková, Ballai)

Žádost manželů Macháčkových o povolení pokládky zámkové dlažby pro nájezd a stání
osobních aut na obecním pozemku před RD č. 11.

Usnesení č. 11/08/15
ZO schvaluje pokládku zámkové dlažby pro nájezd a stání osobních auto na obecním
pozemku před RD č. 11. S podmínkou zbudování funkčního odtoku povrchové vody, drenážní
trubkou, nebo korýtky.
Hlasování č. 11 pro 7

8) Ostatní
Revokace usnesení č. 10/04/14 o bezúplatném převodu stavby stálého lehkého opevnění
(VEČ 676 OI) na pozemku parc. č. 970/2 v k. ú. Dobré Pole
Starosta informoval, že toto opevnění není z důvodu devastace a nepřístupnosti žádným
přínosem pro obec a navrhuje proto revokaci usnesení a ponechání tohoto majetku
Ministerstvu Obrany ČR
Usnesení č. 12/08/15
ZO schvaluje revokaci usnesení č. 10/04/14.
Hlasování č. 12 pro 7
Dodatek č. 2 k Programu rozvoje Obce Dobré Pole v letech 2012 – 2015
Dodatek ve znění prodloužení platnosti dokumentu do 31. 12. 2018
Rozprava k tématu.
Vznesena připomínka (pí. Mgr. Dmitrievová) k žádosti o dotaci k rekonstrukci silnice
upozornila na fakt, že se dle stavebního povolení Mě. Úřadu Mikulov jedná o výstavbu nové
komunikace, ale žádost je podávána na rekonstrukci.
Starosta vysvětlil, že se řídí projektovou dokumentaci, ve které je psáno, že se jedná o
rekonstrukci vozovky. (úkol pro starostu prověřit tato fakta)
Usnesení č. 13/08/15
ZO schvaluje prodloužení platnosti dokumentu Program rozvoje Obce Dobré Pole do 31. 12.
2018
Hlasování č. 13 pro 7

Odejmutí předkupního práva k pozemku parc. č. 248/2 z důvodu splnění podmínek
vyplývajících z kupní smlouvy ze dne 7. 10. 2009
Rozprava k tématu:
Usnesení č. 14/08/15
ZO schvaluje odejmutí předkupního práva k pozemku parc. č. 248/2
Hlasování č. 14 pro 0 proti 7
Mgr. Dmitrievová vznesla námitku k zápisu ze ZO ze dne 10. 9. 2015 tento zápis bude
doplněn přílohou se správným zněním textu.
Usnesení č. 14/08/15
ZO – schvaluje námitku o doplnění zápisu ze dne 10. 9. 2015 formou přílohy.
Hlasování č. 14 pro 7.

9) Diskuse

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20:40 hod.
V Dobrém Poli dne 22. 12. 2015
Zapsala: pí. Zdeňka Špůrková
Zpracoval: Vít Černý
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Zezulka

Libuše Matýzková

