Obec Dobrá Voda
Zápis schůze zastupitelstva obce Dobrá Voda,
konané dne 23. února 2018

Přítomni: Jiřina Částková, Vladimír Zástěra, Stanislav Pekárek, Jaromír Kubiš, David Vítek,
Ing. Pavel Vítek, Miroslav Špaček, Ing. Jiří Dlouhý
Omluveni: Pavel Kadlec
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu zasedání
2. Zpráva o plnění usnesení
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Akce Čistá Vysočina
5. Zpráva o inventarizaci majetku
6. Rozpočtová opatření ke konci roku 2017
7. Rozpočtová opatření
8. Darovací smlouva s Krajem Vysočina (chodník u školy)
9. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ k 31. 12. 2017
10. Návrh na využití zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 v ZŠ
a MŠ Dobrá Voda
11. Žádosti o pacht rybníka Nový
12. Soutěž pro děti „Můj domov“
13. Oznámení o změně odborného lesního hospodáře
14. Digitalizace kronik
15. Informace o přípravě rekonstrukcí el. instalace kuchyně školy a části
kulturního domu
16. Příprava parku u kaple
17. Různé

Zápis z jednání:
1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 24. 2. 2018
v 19,00 hodin. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dle
návrhu.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů.
2. Byla přednesena zpráva o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
3. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Jiřina Částková a p. Stanislav Pekárek.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
4. Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce s akcí Čistá Vysočina 2018.
Zastupitelstvo obce schvaluje zúčastnit se akce Čistá Vysočina 2018 dne 20. 4. 2018 od
16,00 hodin.

Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
5. Zastupitelstvo obce se seznámilo se Zprávou o inventarizaci majetku k 31. 12. 2017.
Nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly, majetek navržený na vyřazení bude
vyřazen. Zastupitelstvo obce bere zprávu na vědomí a schvaluje vyřazení majetku dle
návrhu.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
6. Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozpočtovými opatřeními schválenými starostou obce ke
konci roku. Zastupitelstvo obce bere na vědomí dodatečně rozpočtová opatření ke konci
roku.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlas
Zdržel se 0 hlasů
7. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
8. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření darovací smlouvy s Krajem Vysočina
– pozemek pod částí chodníku u školy – dle návrhu.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
9. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda za rok 2017.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
10. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku
Základní školy a Mateřská školy Dobrá Voda, příspěvkové organizace, ve výši 2 657,65
Kč do rezervního fondu organizace roku 2018
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
11. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se žádostmi o propachtování rybníka Nový.
Byly doručeny dvě žádosti, jeden žadatel nebyl z Dobré Vody. Zastupitelstvo obce
schvaluje propachtovat rybník Nový p. Miroslavu Špačkovi, Dobrá Voda 114. na období
od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2022, roční pachtovné ve výši 1 500,-- Kč.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 1 hlas
12. Zastupitelstvo obce projednalo informaci Mikroregionu Bystřicko a Města Bystřice nad
Pernštejnem o pořádání 10. Jubilejní mezinárodní dětské umělecké soutěže „Můj domov“
Rozhodlo nezapojit se do této akce.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
13. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s informací Lesů ČR o změně revírníka,
kterým je nyní p. Zeman, Moravec – lesní hospodář. Zastupitelstvo obce bere informaci
na vědomí.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlas
14. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s informací o digitalizaci obecní kroniky, která
je zadaná na Státním archívu v Havlíčkově Brodě a bude provedena bezplatně. Zastupitelstvo
obce bere informaci na vědomí.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
15. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s přípravou rekonstrukcí elelektrické instalace
v kuchyni školy a části kulturního domu. Zastupitelstvo schválilo zadat vypracování
projektové dokumentace firmě Falco Computer, s. r. o., Velké Meziříčí.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
16. Zastupitelstvo obce projednalo návrhy na úpravu prostranství za kaplí. Na příštím
zasedání zastupitelstva obce budou projednány návrhy zastupitelů na využití prostranství.
Zastupitelstvo obce schvaluje zadat vypracování projektu firmě Peroz Vídeň (paní
Rozmarýnová).
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
17. 1. Zastupitelstvo obce projednalo návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje znění zápisu do obecní kroniky za rok 2017.

Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
17. 2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje poskytnout dar do tomboly na Ples
sportovců do Křižanova, a to poukázku na 500,-- Kč do Jelínkovy vily.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
Schůze zastupitelstva obce byla ukončena ve 20,45 hod.
Zápis provedla Ing. J. Klapalová
Zápis ověřili: Jiřina Částková
Stanislav Pekárek
V Dobré Vodě 23.. února 2018

Vladimír Zástěra – starosta

Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 23. února 2018
Zastupitelstvo obce
I.
-

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
rozpočtová opatření ke konci roku 2017 schválená starostou obce
Zprávu o inventarizaci majetku k 31. 12. 2017
informace o návrhu přestavby oplocení hřiště před školou a rekonstrukci schodů a
chodníku ke škole
informaci o změně lesního hospodáře
informaci o digitalizaci obecní kroniky
II.

-

Bere na vědomí

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovateli zápisu p. Jiřinu Částkovou a p. Stanislava Pekárka
zúčastnit se akce Čistá Vysočina 2018 dne 20. 4. 2018
vyřazení majetku navrženého v rámci inventarizace majetku
rozpočtové opatření č. 1/2018
uzavření darovací smlouvy s Krajem Vysočina – pozemek pod částí chodníku u školy –
dle návrhu
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda za
rok 2017
převedení zlepšeného hospodářského výsledku organizace Základní škola a Mateřská
škola Dobrá Voda, příspěvková organizace, ve výši 2 657,65 Kč do rezervního fondu
organizace roku 2018
propachtovat rybník Nový p. Miroslavu Špačkovi, Dobrá Voda 114. na období od 1. 3.
2018 do 31. 12. 2022, roční pachtovné ve výši 1 500,-- Kč
nezapojit se do 10. Jubilejní mezinárodní dětské umělecké soutěže „Můj domov“
pořádané Mikroregionem Bystřicko a Městem Bystřice nad Pernštejnem
zadat vypracování projektové dokumentace firmě Falco Computer, s. r. o., Velké Meziříčí
na rekonstrukci elelektrické instalace v kuchyni školy a části kulturního domu
zadat vypracování projektu na úpravu prostranství za kaplí firmě Peroz Vídeň (paní
Rozmarýnová).
znění zápisu do obecní kroniky za rok 2017,
poskytnout dar do tomboly na Ples sportovců do Křižanova, a to poukázku na 500,-- Kč
do Jelínkovy vily.

V Dobré Vodě 23. února 2018

-----------------------------místostarosta obce

-----------------------------starosta obce

