Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 16. prosince 2011
Zastupitelstvo obce
I.

Bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce,
informaci starosty obce o vydání příkazu k provedení inventarizace

II.

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli zápisu p. Miroslava Badalíka a p. Ing. Jiřího Dlouhého
pronajmout nebytové prostory - pohostinství na dobu jednoho roku od 1. 1.2012 za
stávajících smluvních podmínek p. Pavlu Kaštanovi, pokud bude mít p. Kaštan k 31. 12.
2011 uhrazeny veškeré závazky vůči obci.
uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o jiných pracech a výkonech č. 6/TKO/2009
s Technickými službami města VM, s.r.o. dle návrhu.
poskytnout příspěvek Základní škole Bory na jednoho žáka ve výši 6 800,-- Kč
jmenování inventarizační komise pro inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2011 předseda komise p. Stanislav Pekárek, členové p. Mgr. Marie Pokorná, p. Miroslav
Špaček, p. Pavel Kadlec a p. Jaromír Kubiš, a likvidační komise pro inventarizaci
majetku obce k 31. 12.2011 - předseda komise Miroslav Badalík, členové - Ing. Jiří
Dlouhý a p. Ing. Petr Hladík
rozpočtové provizorium pro rok 2012 dle návrhu
připravit návrh rozpočtového výhledu pro období 2012 - 2016 pro příští jednání
zastupitelstva obce
rozpočtová opatření č. 5 dle návrhu
neměnit Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích
uspořádat v roce 2012 oslavu výročí 760 let od vzniku obce. Na příští jednání bude
připraven rámcový program oslavy,
zařadit požadavek na příspěvek Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
ve výši 16,-Kč na občana a rok do plánu rozpočtu pro rok 2012
změnu závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Dobrá Voda pro rok
2011 dle návrhu,
s návrhem zaměření hranic pozemku na žádost p. Dlouhého ap. Bojko dle návrhu
vyřazení nepotřebného majetku školy- počítače r.v. 1992 - ajeho případný prodej,
zřizovatel nemá o uvedený majetek zájem. Výnos z prodeje majetku nechť je příjmem
příspěvkové organizace.

III.
projednání

Odkládá
směrnice

o odpisech

IV.

Neschvaluje

poskytnutí daru TJ Dětské středisko Březejc

V Dobré Vodě 16. prosince 2011
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