Obec Dobrá Voda
Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 8. prosince 2014

Zastupitelstvo obce

I.

Bere na

vědomí

- zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
informaci o pravděpodobném počtu žáků v mateřské a základní škole v příštích letech.
Situací ve škole se bude zastupitelstvo obce nadále zabývat.
- příkaz starosty obce k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015
- informaci o výsledku Dílčího přezkoumání hospodaření obce
- informaci o prúběhu investic v obci
- informaci o situaci ohledně povolení vypouštění odpadních vod
informaci, že úřední hodiny na konci roku se posouvaj í na úterý 23. 12. 2014 a úterý 30.
12.2014 vždy od 18,00 do 20,00 hodin

ll.

Schvaluje

program jednání zasedání zastupitelstva obce, nejprve budou projednány záležitosti
týkající se školy
zařazení požadavků p. ředitelky Markové na příspěvek na provoz školy do rozpočtu
obce pro rok 2015
změnu závazných ukazatelů pro rok 2014 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a
Mateřská škola Dobrá Voda, a to o 4 tis. Kč v položce mzdové náklady
pořízení videotelefonu ke vstupním dveřím do budovy školy a pověřuje starostu obce ke
zjištění nabídek dalších firem
změnu dohody o provedení práce a navýšení odměny školnici p. Marii Žejškové na
900,-- Kč hrubého od 1. 1. 2015
neměnit obecně závazné vyhlášky stanovující místní poplatky, tzn. i pro rok 2015 budou
vybírány poplatky za psy ve výši 50,-- Kč za psa za rok a poplatky za odpady ve výši
500.-- Kč za osobu nebo stavbu za rok
rozpočtová opatření č. 6/2014 dle návrhu
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - souhlas s umístěním
distribučního zařízení se společností E.ON Distribuce, a. s. dle návrhu
rozpočtové provizorium pro období od 1. 1. 2015 do schválení rozpočtu dle návrhu
pronajmout nebytové prostory v kulturním domě Dobrá Voda č. 103 na pozemku p. č .
st. 160 v katastrálním území Dobrá Voda u Křižanova - pohostinství, a to dvě místnosti
2
v přízemí budovy vpravo o celkové výměře 76 m a jednu místnost v suterénu budovy o
výměře 18 m 2 , p. Martě Kobylkové na rok 2015. tj. od 1. 1. 2015 do 31. 12.2015,
n~jemné 1300,-- Kč měsíčně a zálohy na elektrickou energii ve výši 660,-- Kč měsíčně

pronajmout:
rybník Demač, par. Č. 1818 v k. Ú. Dobrá Voda u Křižanova, o výměře
2
8 150 m , p. Janu Čem1ákovi ml.; rybník V Sadě, par. č. 814/1 (část) v k. Ú. Dobrá
2
Voda u Křižanova, o výměře 1628 m , p. Milanu Žejškovi; rybník Obecník, par. Č . 815
2
v k. Ú. Dobrá Voda u Křižanova, o výměře 4399 m , p. Miroslavu Špačkovi; rybník
2
Nový, par. Č. 231 v k. Ú. Dobrá Voda u Křižanova, o výměře 3 122 m , p. Františku
Štěpánkovi ; rybník V Šébni, par.č. 1019 v k. Ú. Dobrá Voda u Křižanova o výměře
3 068 m2 , p. Pavlu Částkovi st., všechny rybníky se budou pronajímat od l. l. 2015 do
31. 12. 2018 za nájemné ve výši 1500,-- Kč za rok.
odměnu pro kronikářku p. Marii Hamříkovou za rok 2013 ve výši 3000,-- Kč k výplatě
osadit informační tabuli
III.

Volí

zapisovatelku - Ing. Jaroslava Klapalová,
Ing. Jiří Dlouhý

IV.

ověřovatele

zápisu - p.

Jiřina

Vítková a p.

Pověřuje

starostu obce k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2014, tato rozpočtová
opatření budou předložena ke schválení zastupitelstvu obce na nejbližším zasedání
zastupitelstva
starostu obce k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor pohostinství v kulturním domě p. Martě Kobylkové za stávajících podmínek
starostu obce k uzavření nájemních smluv na pronájem rybníků se žadateli
starostu obce informovat p. ředitelku Markovou, že o změny závazných ukazatelů je
třeba žádat předem před čerpáním prostředků

V. Rozhoduje
-

nezřizovat

další výbory zastupitelstva
neobjednat autobus na půlnoční s ohledem na to, že autobusem jezdí velmi málo lidí.
V případě , že někdo z občanů bude mít problém s dopravou na půlnoční , nechť se přihlásí na
obecním úi'adě do 23 . 12. 2014, doprava bude zajišťována individuálně.

V Dobré

Vodě

8. prosince 2014

starosta obce

