Zápis
o průběhu 07/15 zasedání Zastupitelstva obce Dobré Pole ze dne 7. října 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 6 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné.
Přítomni: viz presenční listina. Řádně omluvena pí. Mgr. Jana Dmitrievová.
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 Štěpán Ballai a paní Libuše Matýzková, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č.1/06/15
Zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva Štěpána
Ballaie 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 další body jednání a to bod č. 3 rozpočtové opatření bod č. 4
změna v území pro nový Územní plán obce a bod.č. 5 žádosti
Aktuální body pořadu jednání jsou uvedeny v zápisu níže.

1) Kontrola úkolů
2) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce oprava fasády budovy Centra volného
času pro děti a mládež č. p. 79. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.
3) Rozpočtové opatření
4) Změna v území pro nový Územní Plán obce
5) Žádosti
6) Ostatní
7) Diskuse

Usnesení č.2/06/15
Zastupitelstvo schvaluje pořad jednání
Hlasování č. 2. pro 5 proti 1

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. Prověřil nutnost stavebního
povolení – to nepotřebují. Příslib úklidu písku.
Zveřejňování zasedání ZO ve vitríně u obchodu a hlášení zasedání ZO splněno.

2) Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce oprava fasády budovy Centra volného
času pro děti a mládež č. p. 79. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.

Usnesení č. 3/07/15
ZO na základě doporučení výběrové komise souhlasí, aby opravu fasády č. p. 79 budovu
určenou pro volnočasové aktivity dětí mládeže provedla stavební firma Dvořák Stavitelství
Klentnice 158 692 01 Mikulov. V celkové ceně 660.414,--Kč včetně DPH. Dále pověřuje
starostu obce Dobré Pole podpisem smlouvy o dílo. Souhlasí s vyřazením nabídky pana Ing.
Karla Sekuly, Náměstí Míru 8, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou IČ 18805001. Z důvodu
nesouladu s výzvou k podání nabídek a zadávací dokumentace.
Hlasování č. 4 pro 6
Stavební dozor povede pan Karel Valenta z Mikulova
ZO – bere na vědomí
3) rozpočtové opatření č. 08/2015
Starosta obeznámil zastupitele s jednotlivými položkami. Nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. 4/07/15
ZO – schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015
Hlasování č. 4 pro 6
4) Změna v území pro nový Územní Plán obce pořadové číslo 22 pozemek parc. č. 43
(zahrada) majitel Jan Pirogov, 692 01 Mikulov, U lomu 12. Úřad územního plánování
navrhuje začlenit do zastavitelných ploch i pozemky související: pozemky parc. č. 41, 43, 45,
část 47 a 431 dle zákresu.
Rozprava.
Usnesení č. 5/07/15
ZO schvaluje zařazení této změny do nového územního plánu, v rozsahu návrhu úřadu
územního plánování. Pro pozemky par. č. 43, 41, 45, část 47 a 431.
Hlasování č. 5 pro 6
5) Žádosti
žádost pana Pavla Blažka o koupi pozemku parc. č. 1112/3 o výměře 200m2 určené pro
výstavbu vinného sklepa za cenu 150,--Kč/m2

Usnesení č. 6/07/15
ZO – schvaluje prodej pozemku parc. č. 1112/3 o výměře 200m2 určené pro výstavbu
vinného sklepa panu Pavlu Blažkovi bytem Dobré Pole 96, 691 81 Březí za cenu 150?—
Kč/m2
Hlasování č. 6 pro 6
6) Ostatní a Diskuse
Starosta - úprava rybníka možná v roce 2016 možnost čerpání dotace.
Zbudování plotu z betonových dílců u č.p. 79. Financování z rozpočtu na opravu fasády
pokud nějaké finance zbudou.
Informoval o dokončení ústředního plynového vytápění budovy č. p. 79
p.Ballai – návrh postavit urnovou zeď z bílých cihel, které jsou uskladněny na dvoře budovy
č. p. 79 jde o cca 1500ks cihel. Navrhuje tuto výstavbu realizovat svépomocí.
Dále navrhuje odstranit staré tuje, které jsou vysázeny kolem cesty ke hřbitovu.
ZO - souhlasí
pí. Matýzková poukazuje na špatně postavenou stříšku hřbitovní zdi. Po té stéká voda za
pomník a znehodnocuje jej. Poukazuje na nutnost opravy hřbitovní zdi včetně stříšky.
starosta prověří možnosti opravy.
pí. Matázková – přemístit popelnicové kontejnery u č.p. 49 k č. p. 28.
starosta – kontejnery se přemístí musí se ale přizpůsobit povrch.
p. Ott – požádat paní Hlaváčovou o ořezání stromu „špendlíku“ který znečišťuje obecní cestu
ke hřbitovu.
úkol pro místostarostu
pí. Matýzková se dotazuje, zda platí pan Rakovský nájem za pozemek č. p. 456 poukazuje na
nepořádek.
starosta - pozemek není obecní tudíž je otázka bezpředmětná.
pí. Siverová – ať chodí starosta víc po dědině a za VPP pracovníky.
pí. Barošová – jestli by nemohli být popelnice u jednoty lépe uspořádány.
starosta – v současném řešení vozovky je stávající stav nejideálnější. D ošlo ke zpevnění
povrchu asfaltovou struskou okolí je upraveno.
p. Ballai – navrhuje a nabízí úpravu cesty k SBD č. p. 17 asfaltovou struskou.
ZO – tento pozemek není obecní, opravu bere na vědomí.

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 19h
V Dobrém Poli dne 12. 10. 2015
Zapsala: pí. Zdeňka Špůrková
Zpracoval: Vít Černý
Ověřovatelé zápisu:

Štěpán Ballai

Libuše Matýzková

