Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 14. prosince 2017
Zastupitelstvo obce
I.
-

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
nabídku firmy EL DAMA, s. r. o. na výměnu osvětlení a elektroinstalace v sále
kulturního domu
informaci Biskupství brněnského o konání Tříkrálové sbírky
příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2017
II.

-

-

Volí

paní Jiřinu Částkovou členkou školské rady za zřizovatele pro příspěvkovou organizaci
Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda pro další období
IV.

-

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovateli zápisu p. Ing. Jiřího Dlouhého a p. Davida Vítka
rozpočet obce Dobrá Voda pro rok 2018 jako schodkový, dorovnaný přebytkem
předchozích období, viz. příloha
uzavření dodatku smlouvy s Technickými službami VM, s. r. o., dle návrhu
zadat zpracování digitalizace obecní kroniky, především o nejstarší svazky
o ukončení smlouvy o zemědělském pachtu na rybník Nový s panem Františkem
Štěpánkem
vyhlásit záměr na propachtování rybníka Nový na období od uzavření smlouvy do konce
roku 2022
závazné ukazatele pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Dobrá
Voda pro rok 2018 – rozpočet organizace ve výši 410 000,-- Kč, mzdové náklady
(údržba zahrady, vedení kroužků) ve výši 20 000,-- Kč, telefonní poplatky, internet ve
výši 14 000,-- Kč a náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 40 000,- Kč
zvýšení odměny pro knihovnici p. Marcelu Drápelovou
rozpočtová opatření č. 7/2017 dle návrhu
zvýšení závazných ukazatelů pro rok 2017 pro položku Náklady z drobného
dlouhodobého majetku nad 3000,-- Kč o 50 000,-- Kč na částku 170 000,-- Kč
poskytnout příspěvek na poskytování služby Osobní asistence Oblastní charitě Žďár nad
Sázavou ve výši 8 000,-- Kč
III.

-

Bere na vědomí

Ukládá starostovi obce

zjistit cenové nabídky na zpracování digitalizace kroniky
zajistit další cenovou nabídku na výměnu osvětlení a elektroinstalace v sále kulturního
domu

V.
-

Pověřuje starostu obce

k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2017, tato rozpočtová opatření budou
předložena ke schválení zastupitelstvu obce na nejbližším zasedání zastupitelstva.

V Dobré Vodě 14. prosince 2017

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

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

