Obec Dobrá Voda
Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 4. listopadu 2014

Zastupitelstvo obce

I.

Bere na

výsledek kontroly

II.

vědomi

osvědčení

o zvol ení

Schvaluje

program jednání ustavuj ícího zasedání zastupitelstva obce
jednací řád zastupitelstva obce
výši měsíční odměny starosty a místostarosty obce, odměny předsed ů vý borů a č l e nů
výborů ve stejné výši jako u dosavadního zastupitelstva obce od 4. I I. 20 I 4
volební řád školské rady
zvýšení příspěvku na provoz příspěvkové organizace Zák lad ní ško la a Mateřská ško la
Dobrá Voda o 18 tis. a provedení rozpočtového opatře ní
poskytnutí pří s pěvku na pořádání fotbalového turnaj e ve výši 1000,-- Kč a provedení
rozpočtového opatřen í
zveřejnit záměr na pronájem rybníki:! v majetku obce - jedná se o pět rybníki:!. a to
rybník V sadě. Obecník , Demač. Nový a rybník V Šébni - a zámě r na pronájem
nebytových prostor - pohostinství. Rybníky v obci budou pronaj ímány pouze občanům
obce.
vybudování nového kabelového svodu dle žádosti firmy VM Rekostav - stavba .. Dobrá
Voda příp . Urbánková"
uzavření smlouvy o s mlouvě budouCÍ o zř ízení věcného břemene se spo lečn ostí E.ON

Di s tribuce , a. s. dle návrhu
uzavření smlouvy na dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny ve výši 106 ti s. Kč
dle návrhu
zadat zpracování návrhu úpravy veřejného prostranství u hasičské zbrojnice
připravit rozsvěcení vánočního stromu a koncert v kapli na termín v polovině prosince

lIl.

Volí

zapisovatelku - Ing . Jaroslava Klapalová. ověřovatele zápisu - p. Miroslav 8adalík a p.
David Vítek
starostu obce - p. Vladimíra Zástěru
místostarostu obce - p. Jaromíra Kubiše
kontrolní výbor - Miroslav 8adalík - před seda. Ing. Jiří Dlouhý a David Vítek členové.

finanč ní výbor - Stanislav Pekárek - před se da výboru . Miroslav Spače k a Ing. Pavel

Vítek -

členové

před sedkyni kulturního výboru - p. Jiřin a Čás tko vá
členku školské rady za zři zov ate l e - p. Jiř i n a Čás tková

IV. Vyslovuje souhlas

s umístěním a provedením stavby rodinného domu p. Jiřího Kaštana a phpojenim
inženýrských sítí s tim , že zastupitelstvo obce požaduje. aby pro vybudování
inženýrských síti byl zpracován proj ekt. ke kterému se zastupitelstvo obce vyj ádři.
Inženýrské s ítě vybuduj e p. Kaštan na vlastni náklady.
V. Neschvaluje
uzavřeni smlouvy s p. Alešem Hudcem z Olomouce
Obec zajistí tuto oblast j iným způsobe m .

V Dobré

Vodě

ohledně

služeb v oblasti BOZP.

4. li stopadu 2014

--~------starosta obce

