Obec Dobrá Voda
Zápis schůze zastupitelstva obce Dobrá Voda,
konané dne 27. 4. 2012

Přítomni: Vladimír Zástěra, Jaromír Kubiš, Mgr. Marie Pokorná, Miroslav Badalík, Ing. Jiří
Dlouhý, Pavel Kadlec Stanislav Pekárek, Miroslav Špaček
Hosté: p. Marie Harnříková
Omluveni: Ing. Petr Hladík
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu zasedání
2. Zpráva o plnění usnesení
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Návrh textu na zápis do kroniky za rok 2011
5. Žádost p. faráře Mgr. Holcnera o příspěvek
6. Dotace z Programu obnovy venkova
7. Informace k připravované akci budování kanalizace
8. Oprava sociálního zařízení v MŠ - žádost o dotaci
9. Oslavy výročí obce
10. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
11. Pokácení vrb na hřišti
12. Odbahnění rybníka "Nový"
13. Vítání občánků
14. Žádost ředitelky školy o převedení zlepšeného hospodářského výsledku
do rezervního fondu organizace
15. Rozpočtová opatření
16. Různé

Zápis z jednání:
1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 27. 4.2012
v 19,00 hodin. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva dle
návrhu.
Zdržel se O hlasů.
Pro 8 hlasů
Proti O hlasů
2. Byla přednesena zpráva o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesenÍ.
Pro 8 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
3. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Mgr. Marie Pokorná a p. Stanislav Pekárek.
Pro 8 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
4. Kronikářka paní Marie Harnříková přečetla návrh zápisu do kroniky za rok 2011.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zápisem textu do kroniky obce dle návrhu.
Zdržel se O hlasů
Pro 8 hlasů
Proti O hlasů
5. Zastupitelstvo obce rozhodlo po seznámení se žádostí p. faráře Mgr. Holcnera darovat
farnosti K.řižanov 15 000,-- Kč na vybudování sociálního zařízení u pastoračního centra

a opravu kuchyně fary. Částka bude zařazena do rozpočtu obce prostřednictvím
rozpočtového opatření..
Pro 8 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se O hlasů
6. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozhodnutím o přidělení dotace z Programu
obnovy venkova - obec v letošním roce obdrží 107 tis. Kč, které budou použity na
vybudování II. etapy kanalizace pro stavební parcely. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu
na vědomí.
Pro 8 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se Ohlasů
7. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s postupem prací na úpravě projektu nové části
kanalizace. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.
Pro 8 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se Ohlasů
8. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s předpokládanou finanční náročností
opravy sociálního zařízení pro mateřskou školu v přízemí školy a podanou žádostí o
dotaci. Zastupitelstvo obce rozhodlo, pokud bude přiznána dotace, bude o prázdninách
provedena celková oprava sociálního zařízení pro mateřskou školu.
Pro 8 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se O hlasů
9. a) Zastupitelstvo obce projednalo možnost pořízení praporu obce v letošním roce
k termínu oslavy výročí založení obce. Pořízení praporu nebylo schváleno ..
Pro 1 hlas
Proti 7 hlasů
Zdržel se O hlasů
b) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rámcový program pro oslavy výročí
založení obce.
Pro 8 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se O hlasů
10. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s provedeným přezkoumáním hospodaření
obce za rok 20 II. Zpráva o přezkoumání bude předložena na příštím zasedání
zastupitelstva obce spolu se závěrečným účtem obce. Zastupitelstvo obce vzalo
informaci na vědomí. Zastupitelstvo obce rozhodlo požádat o dílčí a závěrečné
přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina.
Pro 8 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se Ohlasů
11. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s provedeným pokácením vrb na hřišti.
Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.
Proti Ohlasů
Zdržel se O hlasů
Pro 8 hlasů
12. Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo možnost odbahnění rybníka "Nový".
Pro 8 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se Ohlasů
13. Zastupitelstvo obce rozhodlo připravit na 20. května 2012 ve 13,30 hod. vítání

občánků,
Pro 8 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
14. Zastupitelstvo obce schválilo na návrh ředitelky školy využití zlepšeného výsledku
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda za rok 2011 ve výši
67748,83 Kč převedením do rezervního fondu organizace ..
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Pro 8 hlasů
15. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtová opatření č. 1/2012 dle návrhu. Do rozpočtu
bude zařazena rozpočtovým opatřením na základě žádosti ředitelky školy částka 76 176,-- Kč
na dorovnání mzdových prostředků pro zaměstnance školy na období do srpna 2012.
Proti Ohlasů
Zdržel se O hlasů
Pro 8 hlasů
l6a) Paní Mgr. Marie Pokorná navrhla uspořádání veřejné schůze pro občany.
Zastupitelstvo obce rozhodlo připravit veřejnou schůzi v průběhu 3 měsíců.
Pro 8 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se O hlasů

b) Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí Moravské národní obce o vyvěšení
moravské vlajky. Zastupitelstvo obce rozhodlo vyvěsit moravskou vlajku při výročí příchodu
Cyrila a Metoděje na Moravu.
Pro 8 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se O hlasů

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 23,45 hod.
Zápis provedla Ing. J. Klapalová
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Vladimír Zástěra - starosta
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