Obec Dobrá Voda
Us nesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 14. prosince 2018

Zastupitelstvo obce

I.

Bere na

vědomí

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitel stva obce
příkaz starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 20 18. Do inventarizační
komise jmenuj e p. Jaromíra Urbánka - předsedu a Ing. Pavla Vítka, Ing. Jiřího Dlouhého členy komise. Do likvidační komise jmenuje p. Miroslava Špačka - před sedu a Pavla Kadlece
- člen a komi se. Pana Jaromíra Urbánka a Ing. Pavla Vítka pověřuje starosta obce
zastupováním při inventarizaci majetku ve škole

II.

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
zapisovatelkou Ing. Jaroslavu Klapalovou
rozpočet obce pro rok 20 19 jako schodkový dorovnaný přebytkem předchozích období dle
návrhu, viz. příl oha
závazné ukazatele pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Dobrá
Voda - rozpo čet organizace ve výši 410000,-- Kč, mzdové náklady (údržba zalu'ady,
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
propachtovat rybník V Sadě p. Milanu Žejškovi, rybník Demač p. Janu Čermákovi ml. ,
rybník V Šébni p. Pavlu Částkovi st. a rybní k Obecník p. Miroslavu Špačkovi st. na
období od I. I . 2019 do 31. 12. 2022. Pachtovné se stanovuj e ve výši 1500,-- Kč/rok
výpůjčku nebytových prostor v kulturním domě na základě žádosti SDH Dobrá Voda,
prostory budou využívány jako Klub SDH, výpújčka se schvaluje na období od I. I. 2019
do 31. 12.20 19
rozpočtová opatření dle návrhu
uzavření dohody o pracovní činnosti s knihovn icí p. Marcelou Drápelovou a pracovnicí
školy p. Marií Žejškovou za stávajících platových podmínek do 31. 12. 2022
u zavření dodatku Č. 2 ke s ml ouvě . se spo l ečno stí ZDAR, a. s .. dle návrhu
poskytnout příspěvek na provoz služby Osobní asistence ve výši 10 000,-- Kč.
poskytnutí daru Spolku katolického domu v Křižanově ve výši 7 000,-- Kč
neměnit vyhlášku o místních poplatcích

III.

Volí

ověřovatel e

IV.

zápisu - p. Ing. Vlad imíra Hladíka a p. Jaromíra Urbánka

Odkládá

rozhodnutí o žádostech o prodej pozemkli

V.

Pověřuje

starostu obce

- k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 20 18. Tato rozpočto vá opatření budou
předložena k projednání zastupitelstvu obce na nej bližším zasedání zastupitel stva

V Dobré Vo dě 14. prosince 20 18

- ~---------starosta obce

