Obec Dobrá Voda
Zápis

Přítomni:

schůze

zastupitelstva obce Dobrá Voda,
konané dne 28. června 2013

Vladimír Zástěra, Jaromír Kubiš, Mgr. Marie Pokorná, Ing.

Jiří

Dlouhý, Miroslav

Špaček, Pavel Kadlec, Miroslav Badalík, Stanislav Pekárek, Ing. Petr Hladík

Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení, schválení programu zasedání
Zpráva o plnění usnesení
Volba ověřovatelú zápisu
Žádost o zakoupení nohejbalové sítě Sdružení pro sport a mládež Dobrá
Voda
5. Žádost o finanční příspěvek SDH Velké Meziříčí
6. Žádost o finanční příspěvek - Římskokatolická farnost Křižanov
7. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného
břemene - souhlas s umístěním energetického zařízení
8. Schválení dodavatele na základě výsledku výběrového řízení - zateplení
budovy školy
9. Odměna za vedení kroniky
10. Zaměření a odkoupení pozemkll - přístup do zahrad
11 . Závěrečný účet obce
12. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
13. Žádost manželů N edomových o odkoupení pozemku
14. Rozpočtová opatření
15. Smlouva o pronájmu pohostinství
16. Informace o rozšíření kapacity mateřské školy
17. Rúzné

Zápis zjednání:
1. Schúzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 28. června
2013 v 19,00 hodin. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva obce
dle návrhu.
Pro 9 hlasú
Proti O hlasú
Zdržel se O hlasů.
2. Byla přednesena zpráva o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Zdržel se O hlasů
Pro 9 hlasú
Proti O hlasú
3. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ing. Jiří Dlouhý a Ing. Petr Hladík.
Pro 9 hlasů
Proti Ohlasú
Zdržel se Ohlasú
4. Zastupitelstvo obce schvaluje zakoupení nohejbalové sítě na základě žádosti Sdružení pro
sport a mládež Dobrá Voda, dále bude zakoupena síť za branku a "lajnovačka" v celkové
ceně cca 8000,-- Kč.
Pro 9 hlasú
Proti O hlasú
Zdržel se O hlasú
5. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se žádostí SDH Velké Meziříčí o příspěvek na
náklady spoj ené s účastí družstva žen, kde cvičí i tři členky z Dobré Vody, na

mezinárodních závodech ve Francii. Zastupitelstvo obce rozhodlo darovat SDH Velké
Meziříčí čtyři tisíce pět set korun.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Římskokatolické farnosti na opravy kuchyně na
faře. Zastupitelstvo obce rozhodlo darovat farnosti Křižanov 10 tis. Kč. Zastupitelstvo
obce rozhodlo, že bude proveden generální úklid místní kaple a bude provedeno vyčištění
a ošetření mramorové podlahy v kapli. Práce na renovaci dlažby bude zadána firmě p.
Zoubka v předpokládané ceně 5 tisíc Kč.
Pro 9 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se O hlasů
7. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva věcného břemene se společností E.ON, a.s. - souhlas s umístěním energetického
zařízení - přívodní kabel z Cyrilova k rekreačním chatám - na základě žádosti p. Muchy.
Zdržel se O hlasů
Pro 9 hlastl
Proti O hlasů
8. Místostarosta p. Jaromír Kubiš seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem výběrového řízení
na zhotovitele stavby zateplení budovy školy. Výběrovým kriteriem byla nejnižší cena. Byla
vybrána firma Jiří Štourač Edifico s nejnižší nabízenou cenou 2 716 506,-- Kč. Akce bude
financována z 80 % Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem životního
prostředí ČR v rámci operačního programu Životní prostředí. Zastupitelstvo obce schvaluje
zadat provedení stavby firmě Jiří Štourač Edifico, která nejlépe vyhověla podmínkám
zadávacího řízenÍ.
Pro 9 hlasú
Proti O hlasú
Zdržel se O hlasú
9. Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro kronikářku p. Marii Hamříkovou za zápis
do kroniky za rok 2012 ve výši 3000,-- Kč čistého k výplatě.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
10 Zastupitelstvo obce projednalo možnost vykoupení pozemků v zahradách pro
vybudování místní komunikace pro zpřístupnění dotčených pozemkú. Zastupitelstvo obce
rozhodlo vykoupit části zahrad o šířce 4 m v jejich horní části.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasú
Zdržel se O hlasů
ll. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 dle návrhu bez
výhrad.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
12. Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012. V rámci přezkoumání nebyly zjištěny závady a nedostatky.
Zdržel se Ohlasů
Pro 9 hlasú
Proti Ohlasů
13. Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemků par. Č. 2239 a
2182/1 a obecní studny na základě žádosti p. Martina a Zdeňky N edomových na příští jednání
zastupitelstva obce. Bude upřesněno umístění inženýrských sítí na uvedených pozemcích.
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Pro 9 hlasů
14. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření Č. 2/2013 dle návrhu.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
15. Zastupitelstvo obce rozhodlo pronajmout nebytové prostory v kulturním domě
pohostinství - sl. Kateřině Záškodové, smlouva o pronájmu bude uzavřena od 1. 7. 2013 do
31. 12. 2013 za stejných podmínek jako s předchozím nájemcem.
Pro 9 hlasú
Proti Ohlasú
Zdržel se O hlasú
16. Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stanoviskem Krajské hygienické stanice
v Jihlavě ve věci přemístění mateřské školy. Zastupitelstvo obce rozhodlo provést drobné
stavební úpravy v budově školy - bude vybudováno podávací okénko pro vydávání stravy
z kuchyně do přemístěné jídelny a vybudováno pohotovostní WC a umyvadlo pro mateřskou
školu na WC dívek v patře budovy. Kapacita mateřské školy se zvýší z 15 na 23 žáků.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasú

17. 1. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou firmy Kraus na zhotovení
map obce. Zastupitelstvo obce rozhodlo nabídky nevyužít.
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Pro 9 hlasů
17.2. Starosta obce seznámil zastupitelstvo se závěry jednání Mikroregionu
Velkomeziříčsko-Bítešsko a nabídkou na možnost společného nákupu energií pro
občany obcí. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o jednání Mikreregionu.
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit prezentaci firmy eCENTRE, a.s., pro
občany ve věci společného nákupu elektrické energie na aukci.
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Pro 9 hlasů
17.3. Pan Stanislav Pekárek informoval zastupitelstvo obce, že skříň v kapli je
opravena.
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Pro 9 hlasů
17.4. Byly předneseny zprávy o výsledcích kontrol finančního a kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce bere tyto zprávy na vědomí.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů

Zastupitelstvo obce bylo

ukončeno

v 22,30 hod.

Zápis provedla Ing. J. Klapalová
Zápis

ověřili: Ing. Jiří Dlouhý
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V Dobré

Vodě

28.

června

2013

t{/

Vladimír Zástěra ~

