Obec Dobrá Voda
Zápis schůze zastupitelstva obce Dobrá Voda,
konané dne 16. října 2020

Přítomni: Vladimír Zástěra, Stanislav Pekárek, Jaromír Kubiš, Jaromír Urbánek, Miroslav
Špaček, Ing. Vladimír Hladík, Ing. Jiří Dlouhý, Pavel Kadlec
Omluveni: Ing. Pavel Vítek
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení a schválení programu zasedání
Zpráva o plnění usnesení
Volba ověřovatelů zápisu
Zpráva o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Zpráva o výsledcích kontrol finančního a kontrolního výboru
Nabídka na doplnění instalace pro osoušeče v ZŠ a MŠ Dobrá Voda
Informace o investičních akcí v obci
Rozpočtová opatření
Různé

Zápis z jednání:
1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 16.10.2020
v 18,00 hodin. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dle
návrhu.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů.
2. Byla přednesena zpráva o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení.
3. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Pavel Kadlec a p. Jaromír Urbánek
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
4. Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem dílčího přezkoumání
hospodaření obce. Nebyly shledány závady a pochybení. Zastupitelstvo obce bere informaci
na vědomí
5. Místostarosta obce přečetl zprávy z provedených kontrol kontrolního a finančního výboru,
nebyla zjištěna pochybení. Zastupitelstvo obce bere zprávy o výsledku kontroly finančního
výboru a kontrolního výboru na vědomí.
6. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje cenovou nabídku na doplnění instalace pro
osoušeče v ZŠ a MŠ Dobrá Voda od firmy Falco computer, s.r.o., Velké Meziříčí dle návrhu.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasy
Zdržel se 0 hlas
7. Starosta obce podal informace ohledně investičních akcí v obci a to ohledně bezdrátového
digitálního rozhlasu – termín dokončení duben 2021, sportoviště s umělým povrchem –
termín dokončení listopad 2020. Zastupitelstvo obce bere informace na vědomí.
8. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 5/2020 dle návrhu
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasy
Zdržel se 0 hlas

9. 1. Starosta obce informoval ZO o získané dotaci na opravu veřejného osvětlení z POV ve
výši 127 000,- Kč. ZO pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
s Krajem Vysočina.
9.2. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se žádostí o peněžní dar na pořízení nového
babyboxu ve Žďáře nad Sázavou, který by měl být umístěn na budově firmy TOKOZ
a.s.. Zastupitelstvo obce schvaluje neposkytnou peněžní dar na pořízení nového
babyboxu.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
9.3. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou firmy ANTEE s.r.o. na zpracování
nových webových stránek. . Zastupitelstvo obce schvaluje nezadat zpracování nových
webových stránek firmě ANTEE.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
9.4. Starosta obce seznámil ZO s Žádostí o udělení individuálního oprávnění k využívání
radiových kmitočtů od Českého telekomunikačního úřadu, Praha, které jsou potřebné
k provozování nového bezdrátového rozhlasu v rámci protipovodňových opatření obce. ZO
pověřuje starostu obce k podpisu a zasláni žádosti na ČTÚ.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
9.5. ZO projednalo cenové nabídky od více firem na vyčištění , zmulčování lesních ploch po
provedeném vytěžení stromů, zalesňování a vyžínání lesních ploch. ZO schvaluje zadat
vyčištění a zmulčování lesních ploch firmě Obnova lesa s.r.o. a zalesňování a vyžínání
firmě Ing. Radek Buk, Jabloňov dle cenových nabídek.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
9.6. ZO projednalo a schvaluje žádost ředitelky ZŠ a MŠ Dobrá Voda o zakoupení 3 ks
vysoušečů rukou Jet Dryer Style za cenu 16 499,- Kč/ 1ks, tak aby byly dodrženy zásady
hygieny v současné nepříznivé epidemiologické situaci.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
9.7. Starosta obce seznámil ZO s připomínkou manželů Jesenských, Dobrá Voda č. 98,
k nově budovanému sportovišti s umělým povrchem. Požadují oplocení po hranici jejich
pozemku plotem 2 m vysokým s podezdívkou. Sportoviště je dosud ve výstavbě. Tyto
požadavky budou případně zohledněny při návrhu rozpočtu obce na rok 2021. ZO bere
informaci na vědomí.
Schůze zastupitelstva obce byla ukončena v 20,15 hod.
Zápis provedla Z. Kadlecová
Zápis ověřili: Pavel Kadlec
Jaromír Urbánek

Vladimír Zástěra – starosta
V Dobré Vodě, dne 21.10. 2020

