Obec Dobrá Voda
I

Zápis schůze zastupitelstva obce Dobrá Voda,
I
konané dne 16. 9. 2011

Přítomni: Vladimír Zástěra, Jaromír Kubiš, Mgr. Marie Pokorná, Miroslav Badalík, Ing. Jiří
Dlouhý, Stanislav Pekárek, Miroslav Špaček, Pavel Kadlec, Ing. Petr Hladík
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu zasedání
2. Zpráva o plnění usnesení
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Zpráva o daňové kontrole čerpání dotace
5. Žádost o finanční příspěvek ZSS Kraje Vysočina
6. Žádost o finanční příspěvek na vybudování pastoračního centra
7. Žádost o pronájem pozemků od Sdružení Krajina
8. Opravy ve šRole
9. Rybník Nový - výběr dodavatele
10. Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Dobrá Voda za 1. pololetí roku 2011
11. Smlouva o smlouvě budoucí kupní s p. Pavlem Klapalem
12. Smlouva s obcí Jívoví - příspěvek na autobus
13. Rozpočtová opatření
14. Různé
15. Závěr

Zápis zjednání:
1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 16.9.
2011 v 19,00 hodin. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva.
dle návrhu.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů.
2. Byla přednesena zpráva o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva
obce. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
3. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Stanislav Pekárek a p. Mgr. Pokorná.
Zdržel se O hlasů
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
4. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se Zprávou o daňové kontrole,
provedené Finančním úřadem v Jihlavě - kontrola byla zaměřena na čerpání a
využití dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na vybudování místní komunikace
v nové zástavbě - nebyly shledání závady. Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na
vědomí.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
5. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek ve výši 4100,-- Kč (12,-- Kč na obyvatele)
pro Zdravotní záchrannou službu Kraje Vysočina na pořízení přístroje na masáž
srdce, kterým bude vybaven sanitní vůz RZP ve Velkém Meziříčí.
Zdržel se O hlasů
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů

I

6. Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek pro Římskokatolickou farnost Křižanov na
vybudování pastoračního centra ve výši 10000,-- Kč.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
7. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Sdružení Krajina o pronájem tří pozemků
ležících v území přírodní památky Dobrá Voda. Jedná se o par. Č. 755 o výměře
3829 m2, Č. PK 689 o výměře 2413 m2 ač. PK 638 o výměře 592 m2.
Zastupitelstvo obce rozhodlo vhledem k tomu, že uvedené pozemky jsou
v současné době v pronájmu v ZD Křižanov, této žádosti nevyhovět.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
8. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s průběhem oprav provedených
v budově místní školy o prázdninách. Opravy provedla firma STAOB. Byly
opraveny zpevněné plochy na zahradě, protékající odpady u sociálního zařízení,
omítky v kotelně a sokl budovy. Celkové náklady jsou 71 465,-- Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo zprávu na vědomí.
Zdržel se O hlasů
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
9. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozhodnutím komise jmenované obecním
zastupitelstvem pro výběr dodavatele akce "Oprava hráze rybníka Nový". Byly
osloveny tři firmy - AQUEKO, s.r.o., Gremis, s.r.o. a p. Miroslav Špaček.
Všechny oslovené firmy podaly nabídku ve stanoveném termínu. Jediným
kriteriem pro výběr byla nabízená cena. Komise vyhodnotila všechny nabídky jak
z hlediska formálnosti, tak z hlediska ceny. Nejnižší nabídková cena byla od firmy
Miroslav Špaček, Dobrá Voda 114, a to 880476,-- Kč včetně DPH. Zastupitelstvo
obce schvaluje přidělení zakázky firmě Miroslav Špaček.
Pro 8 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se 1 hlasů
10. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se zprávou o hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda a dodržování rozpočtu za
první pololetí roku 2011. Zastupitelstvo vzalo zprávu na vědomí a konstatovalo, že
rozpočet je průběžně dodržován.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
11. Zastupitelstvo obce schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s p.
Pavlem Klapalem, bytem Velké Meziříčí, Luční 16, ve věci odkoupení části
pozemku, který je ve vlastnictví p. Klapala a zasahuje do hráze rybníka "Nový",
dle návrhu. Sjednaná cena je 35 Kč za m2.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
12. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s obcí Jívoví na příspěvek na
dopravní obslužnost ve výši 5 000,-- Kč za rok 2011. Touto částkou se bude obec
Jívoví spolupodílet na uhrazení nedělního autobusového spoje z Křižanova do
Velkého Meziříčí.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
l3. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření Č. 3/2011 dle
návrhu.
Zdržel se O hlasů
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
14. a) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej části pozemku par. Č. 2182/1 o
výměře cca 8 m2. Zastupitelstvo obce rozhodlo zveřejnit záměr na prodej
uvedeného pozemku.
'
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
14. b) Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej pozemku PK 1699 o výměře
1590 m2 a rozhodlo zveřejnit záměr na prodej uvedeného pozemku.
Zdržel se 1 hlas
Pro 8 hlasů
Proti O hlasů

14. c) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup dvou kusu slavnostních
uniforem pro místní Sbor dobrovolných hasičů v hodnotě cca 9000,-- Kč.
Pro 9 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se Ohlasů
14. d) Zastupitelstvo obce rozhodlo požádat o uzavření veřejnoprávní smlouvy
s Městem Velké Meziříčí, týkající se provádění zápisů údajů do registru RÚIAN, tj.
registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Pro 9 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se Ohlasů

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 22,30 hod.

Vladimír Zástěra - starosta

