Obec Dobrá Voda

Zápis

schůze

zastupitelstva obce Dobrá Voda,
konané dne 19. června 2015

Přítomni: Jiřina Částková. Stani slav Pe ká rek. Vladimír Zástěra, Miroslav Špaček, Jaromír
Kubi š, Ing. Jiř í Dlouhý, Ing. Pavel Ví tek
Omluveni: Miroslav Badalík . Dav id Vítek
Program jednání :
I. Zahájení. schválení programu zasedání
2. Zpráva o plně n í usnesení
3. Volba ověřovatel II zápisu
4. Zas í ťování el. proudem v nové zás tav bě
5. Telefonní budka
6. Žádost o finanční pří spěvek - SRPŠ Křižanov
7. Žádost o finan čn í pří spěvek - Spolek Katolického domu v Křižanově
8. Smlouva o zří ze ní věcné h o břemene "Urbánková"
9. Záměr na odprodej částí pozemku par. Č. 1847
10. Záměr na od prodej část i pozemku par. Č. 2182/13
11. Ža luzie na galerii ku lturn ího domu
12 . Dopln ~n í prvkll na dětské hři štč
13. Úpr3\'a ve řejnýc h prostranství
14. Proje kt kanalizace
15. Závěrečný úče t obce za rok 2014
16. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření , opatření
17 . Schválení ú četn í závěrky za rok 2014. rozdělení ho spodářského výsledku
18. Závazné ukazatele - škola
19. Dohodl'o pracích mimo pracovní poměr
20. Schválení účetn í závěrky příspěv k ové organizace Základní škola a
Mateřs ká škola Dobrá Voda
2 1. Rozpočtová o patře ní

22.

Různé

Záp is z jednání:
1. Schůzi zastupitel stva obce zahá jil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 19. 6. 2015 v
19,00 hod in . Zastu pitelstvo obce schvá lil o program zasedání zastupitel stva obce dle
návrhu.
Pro 6 hlasů
Proti OhlaSl!
Zdržel se Ohlasů.
2. Byla před nese na zpráva o pln ě ní usneseni p ředchozího zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitel stvo obce vzalo na vědomi zprávu o plně ní usnesenÍ.
Pro 6 hlasů
Prot i O hl asů
Zdržel se O hlasů
3. Ověřovate li zápisu by li zvoleni p. Stanislav Pekárek a p. Ing . Jiří Dlouhý.
Pro 6 hlasů
Proti O hlaSl!
Zdržel se O hlasů

4. Starosta obce seznámil zastupite lstvo obce s postupem prací na zas í ťován í stavebních
poze mků - II. etapa. Zastupitel stvo obce bere informaci na vědomí.
Pro 7 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
5. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se stanoviskem 02 Czech Republic, a. S.
ohl edně možnosti zrušení telefonní budky. Telefonní budku musí obec strp ět.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
Pro 8 hlasů
Proti OhlasL!
Zdržel se Ohlasů
6. Starosta obce seznámil zastupitel stvo obce se žádostí SRPŠ při ZŠ a MŠ Kři žanov o
pří spěvek na svoji čirUlo s t. Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout dar SRPŠ ve výši
1500,-- Kč.
Pro 5 hlasů
Proti O hlas
Zdržel se I hl asů
7. Zastupitelstvo obce proj ednalo žádost Spolku Katolického domu Kři žanov o přísp ěve k na
letní d ětské tábory. Zastupitel stvo obce rozhodlo poskytnout dar Spolku Katoli ckého
domu Křižan ov ve výši 5000,-- Kč .
Pro 5 hlasú
Proti OhlaSl!
Zdrže l se I hlasll
8. Zastupitelstvo obce proj ednalo a schvaluj e uzavř'ení Smlouvy o zřizeni věcnéh o břemen e
se s polečno s ti E.ON Distribuce, a. s. na stavbu "Urbánková". dle návrhu.
Pro 6 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se O hlaSl!
9. Zastupitelstvo obce proj ednalo žádost man že lů M.N. a Z.N. o odkoupení části pozemku
par. Č. 1847 o výměře cca 16 012. Zastupitelstvo obce rozhodlo zveřejnit zámě r na prodej části
pozemku par. Č. 1847 dle žádosti.
Pro 6 hlaSL!
Proti O hlas
Zdržel se O hlaSl!
10. Zastupitelstvo obce projednalo žádost pani L.T. o odkoupeni části pozemku par. č.
2 182/ 13 a rozhodlo nezveřejn it záměr na prodej části uvedeného pozemku. Na pozemku
vedou ve řejné s í tě.
Pro 7 hlaSl!
Proti O hlaSl!
Zdržel se O hlaSl!
II. Zastup itelstvo obce odkládá rozhodnuti o u m í stění žal uzii na galerii kulturního domu.
Pro 7 hlaSl!
Proti O hlaSL!
Zdržel se O hl aSl!
12 .. Zastupitelstvo obce proj ednalo nabídku firmy Acer Interiér, s. r. o. Ing. Dlouh ý navrhl
vy měnit prvky na hři šti dle návrhu, p. Částková se k návrhu přidala. P. Zástěra navrhl, aby
v letošním roce byly vybudo vány dva nové prvky, ostatní ponecháno na dal ší rok s tím , že se
budou hledat možnosti dotačních titull! na částečnou úhradu akce. Starosta obce nechal
hlasovat o návrhu na vybudování všech navrhovaných prvkú.
Pro 2 hlaSl!
Proti 5 hl aSl!
Zdržel se O hlaSl!
Poté zastupitelstvo obce hlasovalo o návrhu vybudovat v letošním roce dva prvky - Kuki a
Rozsocha . Zastupitelstvo obce schvaluj e vybudovat v letošním roce uvedené dva prvky.
Pro 5 hlaSl!
Proti 2 hlaSl!
Zdržel se O hlaSl!
13. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s postupem prací na úpravách veřej n ých
prostranství - p. In g. Rozmarínová připravuj e projekt. Zastupitelstvo obce bere informaci na
vědomí.

Proti O hlaSl!
Zdržel se OhlaSl!
Pro 7 hlasll
14. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s postupem prací na přípravě proj ektu nové
kanalizace. Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomÍ.
Pro 7 hlaSl!
Proti OhlaSl!
Zdržel se OhlaSl!
15. Zastupitelstvo obce proj ednalo a schvaluj e zá věrečný ú čet obce za rok 20 14 s výhradou.
Pro 7 hlaSl!
Proti O hl aSl!
Zdržel se O hlaSL!
16. Zastu pitelstvo obce projednalo Zprávu o přezko um á ní ho spodaření obce za rok 2014. Ve
zprávě byl konstatován nedostatek. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o
přezkoumání ho spo daření a schvaluj e o patření k nápravě n e do stat ků - byla provedena oprava
v účetnictví , zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřad u zaměřit zvýšenou pozornost na

dodržování ustanovení zákona Č. 563/ 1991 Sb. o úče tnictv í , ve znění pozd ějších předpisú , aby
k pochybení do budoucna znovu nedošlo.
Pro 7 hlasú
Proti O hlasl!
Zdrže l se O hlasů
17. Zastupitelstvo obce schvaluj e účetní závě rku obce za rok 2014 a rozdělení hospodářs kého
výsledku dle návrhu.
Pro 7 hlasů
Proti O hla sů
Zdržel se O hlasů
18. Zastupitelstvo obce schvaluj e závazné ukazatele pro hos podaření příspě vko vé organizace
Základní škola a Mateřská škol a Dobrá Voda - náklady z drobného dlouhodobého majetku
(pouze DDHM nad 3000,-- Kč) - 15000.-- Kč , mzdové náklady (údržba zahrady, vedení
kroužků) - 15000,-- Kč a náklady na telefonní poplatky a internet - 24000,-- Kč .
Pro 7 hlasl!
Proti O hlasll
Zdržel se O hlasl!
19. Zastupitelstvo obce schva luj e u zav řené dohody o pracovní činnosti se školnicí p. Marií
Žejškovou a s knihovnicí p. Marcelou Drápelovou dle návrhu .
Pro 7 hlasů
Proti O hlasú
Zdržel se O hlasl!
20. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Zák ladní škola a
Mateřská škola Dobrá Voda a převede ní zlepšeného hospodářského výsledku organizace ve
výš i 42 981.24 Kč do rezervního fondu organizace roku 2015.
Proti O hlasl!
Zdržel se O hlasů
Pro 7 hlasll
2 1. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření Č . 1/2015 dl e návrhu.
Pro 7 hlasll
Proti O hlasl!
Zdržel se O hlasů
22. 1. Zastupitel stvo obce schvaluj e rozvojový dokument pro obnovu sakrálních památek.
Pro 7 hl asů
Proti O hlasl!
Zdržel se O hlasů
22. 2. Zastupitel stvo obce proj edna lo žádost p. L. Š o odkoupení části pozemku par. Č. 210/1.
Zastupitelstvo obce sou hlasí se zve řej něním záměru na prodej uvedeného pozemku.
Pro 7 hlasú
Proti O hlasll
Zdržel se O h l asů
22. 3. Zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit zá měr na prodej starého traktúrku na sečení,
zájemci se mohou přihlá s it do 30. 6. 2015 a traktúrek si poté prohlédnout. Traktúrek bude
prodán za nejvyšší nabízenou cenu.
Pro 7 hlas ů
Proti O hlaSl!
Zdržel se O hlasů
22. 4. Kron i kářka p. Marie Hamříková seznámila zastupitelstvo obce s návrhem zápi su do
kroniky obce za rok 20 14. Zastu pitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky dle návrhu.
Zastupitelstvo obce rozhodlo poděkovat p. Marii Hamříkové za dlouholetou práci kronikářky.
Zastupitelstvo obce po předchozí m projednání ustanovuje do funkce novou kro nikářku obce
p. Miladu Špačkovou.
Pro 7 hlasú
Proti O hlaSl!
Zdržel se O hlasů
22. 5.
Paní Jiřina Částková seznám il a zastupitelstvo obce s připravovan ým obecním
zájezdem - zájezd se bude konat 22 . 8. 2015. trasa záj ezdu byla zvo lena do Moravských
Budějo v i c a okolí. cena zájezdu bude stejně jako loni 150,-- K č za dospěl éh o občana obce,
50,-- Kč za dítě, 200.-- Kč za občana zjiné obce. Zastupitel stvo obce bere na vědom i
informaci o připra vovaném zájezdu.
Pro 7 h l asů
Pro ti O hlasů
Zdržel se O hlasů
22. 6. Zastupitel stvo obce jednalo o možnosti vybudování chodníku ke škole. Zastupitel stvo
obce ukládá obecnímu úřadu zj istit podmínky vybudování chodníku ke ško le . Zastupitel stvo
obce jednalo O špatném stavu komunikace Křižanov - Vídeň. Zastupitelstvo obce ukládá
obecnímu úřadu o pětovně pí semně požádat Kraj Vysočina o opravu této komunikace.
Proti O hlaSl!
Zdržel se O hlasů
Pro 7 hlasů

Zastupitelstvo obce bylo

ukonč eno

v 22.30 hod.

Zápis provedla Ing. 1. Klapalová
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