Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 16. prosince 2016
Zastupitelstvo obce

I.

Bere na

včdomÍ

zprávu o plnění usnesení předchozí ho zasedání zastupitelstva obce
k provedení inventarizace majetku k 31. 12.2016
zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
informace o jednáních ohledně zastavování rychlíků na nádraží v Křižanově

příkaz

II.

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovateli zápisu p. Miroslava Špačka a p. Ing. Jiřího Dlouhého
rozpočet obce Dobrá Voda pro rok 2017 jako schodkový, dorovnaný přebytkem
předchozích období dle návrhu
výpůjčku nebytových prostor v přízemí kulturního domu SDH Dobrá Voda za účelem
provozování klubu SDH, vÝPlljčka se schvaluje na dobu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018
uzavření smlouvy s Technickými službami VM, s. 1'. o ., Velké Meziříčí dle návrhu
závazné ukazatele pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Dobrá
Voda - rozpočet organizace ve výši 410 000,-- Kč , mzdové náklady (údržba zahrady,
vedení kroužkl!) ve výši 20 000,-- Kč, telefonní poplatky, internet ve výši 14 000,-- Kč a
náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 30 000,- Kč
zadání územního plánu obce Dobrá Voda dle návrhu
nevyhlásit zán1ěr na prodej pozemku par. Č. 1827
požádat o dotaci z Programu obnovy venkova pro rok 2017 na opravu tarasu, oplocení a
schodú ke škole
odměnu p. Miladě Špačkové ve výši 4 000,-- čistého za zápis roku 2015 do kroniky obce
opravu usnesení Č. 4 ze dne 24.6.2016, bod II nově zní: "Zastupitelstvo obce schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2015 bez výhrad"
zvýšení závazného ukazatele pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská
škola Dobrá Voda na mzdové náklady (údržba zahrady, vedení kroužkl!) o 2 000,-- Kč na
18 000,-- Kč
III.

Rozhoduje

neměnit obecně

závazné vyhlášky o místních poplatcích, místní poplatky
2017 ve stávající výši
neposkytnout příspěvek Sdružení l1a ochranu ohrožených dětí , z. s.

IV.

zůstávají

pro rok

Ukládá starostovi obce

oslovit dva zpracovatele a požádat o cenové nabídky na zpracování územního plánu

v.

Pověřuje

starostu obce

k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2016. Tato rozpočtová opatření budou
ke schválení zastupitelstvu obce na nejbl ižším zasedání zastupitelstva

předložena

V Dobré

Vodě

16. prosince 2016
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