Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 13. prosince 2019
Zastupitelstvo obce
I.

Bere na vědomí

- zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
- příkaz starosty obce k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2019. Do inventarizační
komise jmenuje p. Stanislava Pekárka – předsedu , p. Pavla Kadlece, Jaromíra Urbánka a Ing
Pavla Vítka – členy komise. Do likvidační komise jmenuje p. Ing. Vladimíra Hladíka –
předsedu a p. Miroslava Špačka a Ing. Jiřího Dlohého – člena komise. Pana Ing. Pavla Vítka a
Jaromíra Urbánka pověřuje starosta obce zastupováním při inventarizaci majetku ve škole
- informaci Biskupství brněnského o konání Tříkrálové sbírky. Sbírka v naší obci proběhne
dne 4.1.2020.
- rozhodnutí MÚ Velké Meziříčí s vydáním povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné
kanalizace do vod povrchových. Platnost povolení je do 31.12.2024

II.
-

-

-

-

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
rozpočet obce pro rok 2020 dle návrhu
na rok 2020 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda –
rozpočet organizace ve výši 410 000,-- Kč a závazné ukazatele - mzdové náklady (vedení
kroužků) ve výši 20 000,-- Kč, telefonní poplatky ve výši
15 000,-- Kč a zákonné
sociální náklady a závodní stravování ve výši 40 000,- Kč.
vyvěsit záměr na výpůjčku nebytových prostor v kulturním domě
rozpočtová opatření č. 9/2019 dle návrhu
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě. se společností ZDAR, a. s. dle návrhu.
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
dle návrhu.
uzavření dodatku č.11 ke Smlouvě o jiných pracech a výkonech se společností TS VM,
s.r.o. dle návrhu.
zadat vypracování projektu na Víceúčelové sportoviště s umělým povrchem p. Ing.
Milanu Strachoňovi.
Obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku ze psů dle návrhu. Tato vyhláška
nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.
Obecně závaznou vyhlášku obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
dle návrhu. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.
Obecně závaznou vyhlášku obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle návrhu. Tato
vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020
nový Kanalizační řád. Kanalizační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.
zveřejnit záměr o prodej části obecního pozemku par. č. 2182/1

-

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330055530/001, stavby ,,Dobrá Voda,
příp.NN,p.č.1819, Coufalová.

III.
-

Volí

ověřovatele zápisu – p. Ing. Jiřího Dlouhého a p. Jaromíra Urbánka

V. Pověřuje starostu obce
- k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2019. Tato rozpočtová opatření budou
předložena k projednání zastupitelstvu obce na nejbližším zasedání zastupitelstva

V Dobré Vodě 13. prosince 2019

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

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

