
Usnesení č.2/2022 
Ze zasedání Zastupitelstva obce Dobrá Voda, konaného dne 16.12.2022. 

 
Zastupitelstvo obce: 
 
I. Schvaluje usnesení č. 
2.1 schvaluje následující program zasedání 
2.2 ověřovateli zápisu Vladimíra Zástěru, DiS. a Jaromíra Urbánka a zapisovatelem Mgr. Bc. Janu 

Dlouhou 
2.3 rozpočet na rok 2023 dle návrhu  
2.4 závazné ukazatele a finanční příspěvek na provoz pro rok 2023 pro příspěvkovou organizaci 

Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda – finanční prostředky na provoz od zřizovatele ve 
výši 490.000,-Kč, závazné ukazatele – mzdové náklady (vedení kroužků) ve výši 15.000,-Kč, 
telefonní poplatky ve výši 15.000,-Kč a zákonné sociální náklady – školení ve výši 3.000,-Kč 

2.5 pověření starosty obce k provádění rozpočtových opatření ke konci roku 2022 
2.6 členy likvidační a inventarizační komise, a schvaluje plán inventur  
2.7 pacht rybníku V Sadě panu Milanu Žejškovi, s účinností od 1.1.2023 na 4 roky, pachtovné 

stanovuje ve výši 2.000,-Kč ročně 
2.8 pacht rybníku Obecník panu Miroslavu Špačkovi, s účinností od 1.1.2023 na 4 roky, pachtovné 

stanovuje ve výši 2.000,-Kč ročně 
2.9 pacht rybníku V Šebni panu Pavlu Částkovi, s účinností od 1.1.2023 na 4 roky, pachtovné 

stanovuje ve výši 2.000,-Kč ročně 
2.10 pacht rybníku Nový panu Davidu Muzikářovi, s účinností od 1.1.2023 na 4 roky, pachtovné 

stanovuje ve výši 2.000,-Kč ročně  
2.11 pacht rybníku Demač panu Karlu Starému, s účinností od 1.1.2023 na 4 roky, pachtovné 

stanovuje ve výši 2.000,-Kč ročně 
2.12 výpůjčku nebytových prostor v KD na základě žádosti SDH Dobrá Voda na období 1.3.2023 do 

31.12.2024 
2.13 schvaluje pacht pozemku p.č. 755 a p.č. 689, od 1.1.2023 na 4 roky, Sdružení Krajina, s 

pachtovným 624 Kč za rok  
2.14 schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene se spol. EG.D, a.s. , 

Černá pole, Brno – akce stavba Dobrá Voda, přípojka NN, p.č. 76/3, Coufal, zřízení kabelového 
vedení na p.č.  2218/1, 2220, 831/14 

2.15 neakceptuje nabídku na podporu projektu Šance od společnosti Kulturně – osvětové 
poradenské centrum se sídlem v Praze 

2.16  poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,-Kč pro DIAKONII, Českobratrské církve evangelické se 
sídlem v Myslibořicích 

2.17 neakceptuje nabídku na podporu provozu Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina se 
sídlem Žďár nad Sázavou 

2.18 schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti od 1.1.2023 na dobu neurčitou, s druhem 
práce knihovnice, s paní Marcelou Drápelovou, s odměnou 2.300,-Kč hrubého měsíčně 

2.19 schvaluje cenovou nabídku na provedení prací v lese a schvaluje uzavření smlouvy s panem 
Radkem Bukem dle cenové nabídky 

2.20 schvaluje navýšení odměny referentce obecního úřadu o 2000,-Kč měsíčně hrubého s 
účinností od 1.1.2023 

2.21 schvaluje uzavření Dodatku č. 15 ke Smlouvě o jiných pracech a výkonech č. 6/TKO/2009 ze 
dne 1.12.2008 s Technickými službami Velké Meziříčí 

2.22 schvaluje, že poplatek za svoz odpadu a poplatek za psa zůstávají beze změn 
2.23 členství obce v honebním společenství, na dobu 10 let a volí Vladimíra Zástěru, DiS. jako 

zástupce. 
2.24 schvaluje realizaci projektu OP JAK, Výzva č. 02 22 002 – Šablony pro MŠ a ZŠ s názvem 

projektu Šablony – ZŠ a MŠ Dobrá Voda – Profesní rozvoj pedagogů a inovativní vzdělávání 



žáků dle žádosti paní ředitelky školy 
2.25 schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 8.8.2007 se spol. AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. 
2.26 schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu 

se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
 
II. Bere na vědomí 

- zprávu o plnění usnesení 
- příkaz k provedení inventarizace  
- rozpočtové opatření č. 11/2022, rozpočtové opatření č. 12/2022 a rozpočtové opatření č. 

13/2022, , která byla schválena starostou obce 
 
III. Odkládá 

- žádost o odkup pozemku 
- žádost spol. COOP o příspěvek 

 
IV. Informace 

- informace ze zasedání Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko 
 
 
 
V Dobré Vodě dne 18.12.2022 
 
 
 

…………………………………                 …………………………………  
                    starosta obce      místostarosta obce 


