Zápis
o průběhu 03/15 zasedání Zastupitelstva obce Dobré Pole ze dne 5. května 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 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: viz presenční listina.
Řádně omluveni Bc. Jana Dmitrievová, omluven p. Bohumil Ott
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 pan Štěpán Ballai, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č.1/03/15
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 03/15 zasedání zastupitelstva Ing.
Petra Zezulku a pana Štěpána Ballaie
Hlasování č. 1 pro - 5
Starosta přednesl pořad dnešního jednání a vyzval zastupitele, zda mají potřebu dnešní
program doplnit. Starosta navrhl jako bod č. 9 Projednat partnerskou smlouvu s MAS
Mikulovsko.
1) Kontrola úkolů
2) Závěrečný účet Obce Dobré Pole za rok 2014
3) Účetní uzávěrka za rok 2014
4) Rozpočtové opatření 2015
5) Optický kabel společnosti Novosedly Net
6) Zaujmutí stanoviska ve věci soudního sporu Obce dobré Pole vs Black and Bush
7) Hlasování o připomínkách k zápisu č. 01/2015
8) Žádosti
9) Partnerská smlouva MAS Mikulovsko
10) Nominace starosty na post člena dozorčí rady STKO Mikulov
11) Diskuse
Usnesení č.2/03/15
Zastupitelstvo schvaluje pořad jednání
Hlasování č. 2. pro 5

1) Kontrola úkolů
Starostův úkol pořízení provozního řádu na budovu č. 79 stále trvá je ve fázi rozpracované.
Z důvodu zahájení detašovaného pracoviště ZUŠ Mikulov ve školním roce 2015 – 2016 čeká
na specifikaci požadavků.
Úkol pana Štepána Ballaie dotázat se na pozemkovém fondu ve věci maringotek stojících na
cizích pozemcích. Takto učinil písemnou formou. Čeká se na vyjádření pozemkového fondu.
2) Závěrečný účet Obce Dobré Pole za rok 2014
Starosta informoval zastupitele o závěrečném účtu za rok 2014. Audit hospodaření obce za
rok 2014 provedený pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu JmK byl bez závad.
Nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 3/03/15
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření Obce Dobré Pole a závěrečný účet Obce
Dobré Pole za rok 2014 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2014 bez výhrad.
Hlasování č. 3 pro 5
3) Účetní závěrka za rok 2014
Účetní závěrka přímo souvisí s předchozím bodem. Nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 4/03/15
v souladu s § 84 odst. 2 písmene b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění,
zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření Obce Dobré Pole za rok 2014
Hlasování č. 4 pro 5
4) Rozpočtové opatření 2015
Rozpočtové opatření č. 03/2015 bylo provedeno z důvodu přijetí 3 pracovníků VPP a dotace
z úřadu práce.
Usnesení č. 5/03/15
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2015
Hlasování č. 5 pro 5
5) Optický kabel společnosti Novosedly Net
Usnesení č. 6/03/15
Zastupitelstvo schvaluje výstavbu optické sítě v obci Dobré Pole na obecních pozemcích
společností Novosedly Net. Dotčené pozemky jsou vypsány ve smlouvě o právu provedení
stavby. Nedílnou součástí smlouvy budou parametry optické sítě pro určené budovy, kde se
společnost Novosedly Net zavazuje přípojky a provoz optické sítě pro tyto objekty
provozovat po dobu 7 let zdarma.
Hlasování č. 6 pro 5
6) Zaujmutí stanoviska ve věci soudního sporu Obec Dobré Pole vs Black and Bush resp.
Monikou Kouřilovou
Rozprava k tématu.
Usnesení č. 7/03/15

Zastupitelstvo obce Dobré Pole souhlasí ve věci soudního sporu mezi Obecí Dobré Pole vs
Black and Bush resp. Monikou Kouřilovou jít cestou smíru a navrhuje kompenzaci 100.000,-Kč. Vyplacených z rozpočtu obce 2016.
Hlasování č. 7 pro 5
7) Hlasování o připomínkách k zápisu č. 01/2015
Usnesení č. 8/03/15
Zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky k zápisu č. 01/2015 zpracované pí. Ivankou
Vavrušovou, které budou nedílnou součástí zápisu č. 01/2015
Hlasování č. 8 pro 5
8) Žádosti
Žádost pana Josefa Žárského o odejmutí předkupního práva k pozemku parc. č. 273
Usnesení č. 9/03/15
Zastupitelstvo obce souhlasí z důvodů splněných podmínek vyplývajících ze smlouvy ze dne
2. 10. 2008 s odejmutím předkupního práva k pozemku parc. č. 273 a provedení výmazu
předkupního práva v KÚ Břeclav.
Hlasování č. 9 pro 5
Žádost společnosti Eon Česká Republika o koupi trafostanice.
Rozprava k tématu.
Usnesení č. 10/03/15
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej trafostanice společnosti Eon Česká Republika
Hlasování č. 10 pro 0 proti 5
Trafostanice nebude uvolněna k prodeji.
Žádost pí. Anny Filipové o koupi pozemku parc. č. 1112/1
Usnesení č. 11/03/15
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1112/1 celková plocha 162m2 za cenu
150,--Kč/m2 celková cena 24.300,--Kč
Hlasování č. 10 pro 5
Žádost pana Jiřího Pollaka o koupi pozemku parc. č. 1112/12
Usnesení č. 12/03/15
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1112/12 celková plocha 200m2 za cenu
150,--Kč/m2 celková cena 30.000,--Kč
Hlasování č. 11 pro 5
Žádost pana Pavla Kaliny o koupi pozemku parc. č. 1112/11
Usnesení č. 13/03/15
Zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 1112/11 celková plocha 200m2 za cenu
150,--Kč/m2 celková cena 30.000,--Kč
Hlasování č. 12 pro 5
Žádost paní Libuše Suchánkové o koupi pozemku parc. č. 231
Usnesení č. 14/03/15
Zastupitelstvo obce neuvolní z majetku obce pozemek k prodeji parc. č. 231 o celkové ploše
270m2. Z důvodu výstavby nové silnice v dané lokalitě.
Hlasování č. 13 pro 5

Pozemek nebyl uvolněn k prodeji
Žádost manželů Vlastimila a Naděždy Cupalových o koupi pozemků parc. č. 232 a parc. č.
1307
Usnesení č. 15/03/15
Zastupitelstvo obce neuvolní z majetku obce pozemek k prodeji parc. č. 232 o celkové ploše
44m2 a pozemek parc. č. 1307 o celkové ploše 80m2. Z důvodu výstavby nové silnice v dané
lokalitě.
Hlasování č. 13 pro 5
Pozemky nebyly uvolněny k prodeji.
Žádost pana Aliose Kubíčka o koupi pozemků parc. č. 1240 a 1241
Usnesení č. 16/03/15
K žádosti zaujímá zastupitelstvo obce toto stanovisko pan Alois Kubíček, bude písemně
vyzván starostou o sdělení majetkoprávního vyrovnání všech zúčastněných, kteří jsou
oprávněni nárokovat tyto pozemky parc. č. 1240 a 1241
Hlasování č. 14 pro 5
Žádosti organizací o příspěvky
Starosta předložil žádosti organizací o dotace z rozpočtu Obce Dobré Pole. A předložil návrhy
smluv. Finanční prostředky na tyto dotace neziskovým organizacím jsou v rozpočtu obce
vyčleněny částkou ve výši 60.000,--Kč. V rozpravě k jednotlivým žádostem byly dotace
rozděleny dle následujícího usnesení
Usnesení č. 17/03/15
Zastupitelstvo schvaluje návrh smlouvy o dotaci z rozpočtu obce. A rozdělení finančních
dotací jednotlivým žadatelům následovně.
- Kulturní spolek Daniel – dotaci ve výši 20.000,--Kč na pořádání Babských hodů dne 13. 6.
2015
- Myslivecké sdružení Rovina – dotaci ve výši 5.000,--Kč na pořádání rybářských závodů dne
9. 5. 2015
Hlasování č. 15 pro 4, proti 1
9) Partnerská smlouva s MAS Mikulovsko o. p. s
Starosta vysvětlil důležitost obce v součinnosti s MAS Mikulovsko o. p. s kde je obec Dobré
Pole členem od roku 2006 a navrhuje podepsání smlouvy.
Usnesení č. 18/03/15
Zastupitelstvo obce souhlasí s Partnerskou Smlouvou o partnerství v MAS Mikulovsko a
pověřuje starostu obce Dobré Pole k podpisu této smlouvy.
Hlasování č. 16 pro 5
10) Nominace starosty na post člena v dozorčí radě STKO Mikulov
Starosta vysvětlil situaci, ke které došlo v dozorčí radě STKO Mikulov a to odstoupení jejího
člena pana Jana Ivičiče. A žádá zastupitele o nominaci do této funkce. Tato funkce není
placená.
Usnesení č. 19/03/05
Zastupitelstvo obce Dobré Pole nominuje starostu pana Víta Černého za člena dozorčí rady
společnosti STKO Mikulov
Hlasování č. 17 pro 5

11) Diskuse
Slovo si vzal starosta obce, který poděkoval MS Rovina za pořádání Koštu vín a hlavním
organizátorům této akce panu Alešovi Barcůchovi a Tomášovi Barcůchovi. Dále pak za
sponzorský dar ve formě zakoupení vinných sklenic na vzorky manželům Janě a Romanovi
Macháčkovým a Alešovi Barcůchovi. Dále paní Matýzkové a Filipové za zajištění
občerstvení při Jarním posezení důchodců.
pí. Vavrušová - upozornila, že neprobíhá zveřejňování zápisu na webu.
p. Černý – tento nedostatek napraví
pí. Vavrušová - upozornila na poškozenou lavičku u knihovny společností VAK Břeclav
p. Černý – zjedná nápravu se společností VAK, která při jakémkoliv poškození obecního či
soukromého majetku dá toto do pořádku na vlastní náklady.
pí. Filipová – opětovně upozorňuje na nehezké a nefunkční www stránky obce
p. Černý p. Ballai – www stránky servisovat není úplně jednoduché a v současné době nejsou
v rozpočtu uvolněny a vyčleněny finanční prostředky na jiné www stránky. Možnost IT
pomoci prokonzultuje starosta s panem Ing. Lukešem ze společnosti Novosedly Net.
pí. Vavrušová – vysadí se nějaké stromy v obci? Pořád se jen kácí.
p. Ballai – vykácení náletových stromů, které rostly dlouhou dobu jen tak, bylo nutné
z důvodu vyčištění a zpřístupnění koryt vodních toků v obci. Po částečném odbagrování dojde
k výsadbě nových stromů po hrázích dotčených potoků a odvodňovacích kanálů. Stromy
zajistí zdarma Povodí Moravy.
pí. Vavrušová – upozornila na stavební materiál před domem č. popisné 13
p. Černý – vznese dotaz, jak dlouho budou potřebovat skladovat tento materiál před domem
na obecním pozemku
pí. Filipová – zda je na OÚ promítačka
pí. Špůrková – ano je
pí. Sedláková – upozornila na vyhnilý strom u hřbitova a upozornila na nebezpečí pádu
stromu.
p. Černý – situaci prověří a učiní patřičné kroky k odstranění nebezpečného stromu.
p. Černý – vyzve písemně paní Janu Slanou, aby se vyjádřila k pozemku parc. č. 131 a to
z důvodu velkého nepořádku na tomto pozemku. A navrhne řešení.
Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.05h
V Dobrém Poli dne 6. 5. 2015
Zapsala: pí. Zdeňka Špůrková
Zpracoval: Vít Černý
Ověřovatelé zápisu:

Štěpán Ballai
Ing. Petr Zezulka

