Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 4. prosince 2015

Zastupitelstvo obce

I.

Bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce,
starosty obce k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12.2015

příkaz

II.

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli zápisu p. Jiřinu Částkovou a p. Ing. Pavla Vítka
vydání Obecně závazné vyhlášky obce Dobrá Voda č. 1/2015, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, dle návrhu.
neměnit místní poplatek ze psů
rozpočtová opatření Č. 4/2015 dle návrhu
neposkytnout dotaci společnosti Střed, z. Ú. Třebíč.
poskytnutí příspěvku Městysi Křižanov na vybudování výtahu ve zdravotním středisku
ve výši 20 000,-- Kč,
rozpočet obce Dobrá Voda pro rok 2016 jako schodkový, dorovnaný přebytkem
předchozích období, viz. příloha
závazné ukazatele pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Dobrá
Voda v položce mzdové náklady (údržba zahrady, vedení kroužků) ve výši 15 000,-- Kč,
v položce učebnice, hračky do 3000,-- Kč a telekomunikační poplatky a internet do výše
nákladů roku 2015.
výpůjčku nebytových prostor v přízemí kultunúho domu SDH Dobrá Voda za účelem
provozování klubu SDH. Výpůjčka se schvaluje na dobu do 31. 12.2016.
podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny v příštím roce na náklady
spojené s opravami ve škole.
zadat p. Ing. Luďku Navrátilovi zpracování projektu dobudování dětského hřiště a
podání žádosti o dotaci.
zadat Ing. Krejčímu z Křižanova zpracování projektu rekonstrukce přístřešku pro
muzikanty
zpracovat na příští jednání zastupitelstva obce Rozpočtový výhled pro období 20172019
zahájit práce na změně územního plánu obce
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. NM-014330035403/001 se společnosti
E.ON Distribuce, a. s. dle návrhu.

III.

Pověřuje

- starostu obce k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2015. Tato rozpočtová
opatření budou předložena ke schválení zastupitelstvu obce na nejbližším zasedání
zastupitelstva.

IV.

Revokuje a schvaluje změnu usnesení zastupitelstva obce ze dne 8. 12.
2014 ve věci zemědělského pachtu rybníků na znění:

- propachtovat: ry~ník Demač, par. č. 1818 v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova, o výměře
8150 m , panu Janu Cermákovi ml. , rybník V Sadě, par. Č. 814/ 1 v k. ú. Dobrá Voda u
Křižanova, o výměře 1628 m 2, p. Milanu Žejškovi, rybník Obecník, par. Č. 815, v k. ú. Dobrá
Voda u Křižanova, o výměře 4 399 m2 , panu Miroslavu Špačkovi, rybník Nový, par. Č. 231
v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova o výměře 3 122 m2, panu Františku Štěpánkovi, rybník
V Šébni, par. Č. 1019 v k. ú. Dobrá Voda u Křižanova o výměře 3068 m 2, p. Pavlu Částkovi
st. , všechny rybníky se budou propachtovávat od I. I. 2015 do 31. 12.2018 za pachtovné ve
výši I 500,-- Kč za rok.
V. Ukládá
starostovi obce písemně požádat Kraj
Křižanova přes Dobrou Vodu

Vysočina

o opravu silnice

č.

36051 z

Vídně

do

V Dobré Vodě 4. prosince 2015

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

