
Obec Dobrá Voda 
 
 

Zápis schůze zastupitelstva obce Dobrá Voda,  
konané dne 10. prosince 2021 

 
 
 

Přítomni: Vladimír Zástěra, Stanislav Pekárek, Jaromír Kubiš, Jaromír Urbánek, Ing. 
Vladimír Hladík, Pavel Kadlec, Ing. Pavel Vítek 
 
Omluveni: Miroslav Špaček, Ing. Jiří Dlouhý 
 
 
Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu zasedání 
2. Zpráva o plnění usnesení 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Rozpočet obce na rok 2022 
5. Stanovení závazných ukazatelů pro rok 2022 – škola 
6. Rozpočtový výhled 2022-2024 
7. Rozpočtová opatření ke konci roku – pověření starosty 
8. Inventarizace majetku obce 
9. Dodatek č.13 ke Smlouvě o jiných pracech a výkonech s TS Velké 

Meziříčí 
10. Žádost o příspěvek Diakonie ČCE Myslibořice 
11. Žádost o příspěvek na provoz CZP Žďár nad Sáz. 
12. Žádosti o koupi pozemku 
13. Dohoda o ukončení DPČ  - správce lesa 
14. Smlouva na výkon správce lesa 
15. Darovací smlouva MOST Vysočiny – ZŠ a MŠ Dobrá Voda 
16. Rozpočtová opatření 
17. Různé 
18. Dodatky  ke smlouvám s AVE CZ  odpadové hospodářství s.r.o. 
19. Cenová nabídka na práce v lese 

 
  

 
Zápis z jednání:   
1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 10.12.2021 

v 17,00 hodin. Starosta obce podal návrh na doplnění programu o bod 18 Dodatky  ke 
smlouvám s AVE CZ  odpadové hospodářství s.r.o a bod 19 Cenová nabídka na práce 
v lese . Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce a doplnění 
bodu 18 a 19 dle návrhu. 

        Pro  7 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. Stanislav Pekárek a p. Ing. Vladimír Hladík 

Pro  7 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 



4. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce pro rok 2022 a schvaluje rozpočet obce 
pro rok 2022 dle návrhu. 
       Pro  7 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
5. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závazné ukazatele a finanční příspěvek na 

provoz pro rok 2022  pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Dobrá 
Voda –finanční prostředky na provoz od zřizovatele  ve výši 470 000,-- Kč, závazné 
ukazatele - mzdové náklady (vedení kroužků) ve výši 10 000,-- Kč, telefonní poplatky ve 
výši     15 000,-- Kč a zákonné sociální náklady - školení ve výši 3 000,- Kč. 

      Pro  7 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
6. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Strategický rozvojový dokument ,,Rozpočtový 
výhled na období 2022 – 2024“ s platností do 31.12.2024 dle   návrhu. 
       Pro 7 hlasů                          Proti   0 hlasy                Zdržel se  0 hlas 
7.  Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provedení rozpočtových opatření ke konci 
roku 2021. Tato rozpočtová opatření budou předložena k projednání zastupitelstvu obce na  
nejbližším zasedání zastupitelstva. 
    Pro 7 hlasů                          Proti   0 hlasy                Zdržel se  0 hlas 
8. Starosta obce vydává příkaz k inventarizaci majetku obce k  31. 12. 2021. Byl projednán  
Plán inventur pro rok 2021. Do inventarizační komise jmenuje p. Stanislava Pekárka – 
předsedu a Ing. Pavla Vítka, Pavla Kadlece, Jaromíra Urbánka  – členy komise. Do likvidační 
komise jmenuje p. Ing. Jiřího Dlouhého – předsedu a Miroslava Špačka a Ing. Vladimíra 
Hladíka – členy komise. Zastupitelstvo obce bere příkaz k provedení inventarizace majetku na 
vědomí a schvaluje členy do inventarizační komise a do likvidační komise, schvaluje Plán 
inventur pro rok 2021. 
   Pro 7 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdrželi se 0 hlasy 
9. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 13 ke Smlouvě  o jiných pracech a 

výkonech č. 6/TKO/2009 ze dne 1.12.2008 s Technickými službami Velké Meziříčí. 
Poplatek pro občany za svoz popelnic na rok 2022  zůstává nezměněn. 

        Pro 7 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdrželi se 0 hlasy 
10.Zastupitelstvo obce projednalo žádost o podporu Diakonie ČCE, Středisko v Myslibořicích 

na výstavbu nového domova pro seniory, který bude určen především pro lidi 
z Novoměstska, Žďárska a Bystřicka. Bylo hlasováno o neposkytnutí podpory Diakonie 
ČCE, Středisko v Myslibořicích na nový domov pro seniory. ZO žádost zamítá. 

       Pro 7 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdrželi se 0 hlasy 
11. Zastupitelstvo obce projednalo žádost  CZP kraje Vysočina, o.p.s. o příspěvek na provoz 

centra pro zdravotně postižené. Bylo hlasováno o neposkytnutí příspěvku. ZO žádost 
zamítá. 

       Pro 7 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdrželi se 0 hlasy  
12.1.  Zastupitelstvo obce projednalo žádost manželů Skalníkových, Dobrá Voda č.p. 36 o 

koupi  pozemku a schvaluje prodej části obecního pozemku par. č.2182/1 , k.ú. Dobrá 
Voda o výměře cca. 72 m2  za cenu 35,- Kč / m2. 

       Pro 7 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdrželi se 0 hlasy 
12.2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. Ing. Vladimíra Hladíka, Dobrá Voda č.p. 37 o 

koupi  pozemku a schvaluje prodej části obecního pozemku par. č.2182/1 , k.ú. Dobrá 
Voda o výměře cca. 98 m2  za cenu 35,- Kč / m2. 

      Pro 6 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdržel se 1 hlas 
 
12.3. Zastupitelstvo obce projednalo  žádost p. Hammera, Křižanov č.p. 422 o koupi pozemku 

a schvaluje prodej obecního pozemku par. č.1818/5 , k.ú. Dobrá Voda o výměře 139 m2 , 
který vznikne z pozemku par.č. 1818/2.  

  Pro 7 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdržel se 0 hlas 



12.4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje žádost manželů Zdeňky a Martina 
Nedomových, Dobrá Voda č.p. 78 o koupi  části obecního pozemku par. č.1847 o výměře 
16 m2 , par.č.2182/1 o výměře 4 m2 a par. č.2239 o výměře 228 m2, k.ú. Dobrá Voda. 
ZO schvaluje prodej těchto pozemků. 

       Pro 7 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdrželi se 0 hlasy 
13. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje žádost p. Vladimíra Zástěry o ukončení 

Dohody o pracovní činnosti – správce lesa k 31.12.2021 dohodou. 
       Pro 7 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdrželi se 0 hlasy      
14. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavřít Smlouvu s p. Vladimírem Zástěrou, 

Dobrá Voda č.p. 115 na obstarání úkonů spojených se správou obecních lesů. 
       Pro 6 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdrželi se 1 hlasy 
15. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje převzetí daru pro ZŠ a MŠ Dobrá Voda od 

MOST Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí. Jedná se o odbornou literaturu a didaktické 
pomůcky ve výši 3 454,- Kč. 

          Pro 7 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdržel se 0 hlas 
16. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2021 dle návrhu. 
    Pro 7 hlasů                          Proti   0 hlasy                Zdržel se  0 hlas 
17.1. Starosta obce podal informaci o stavu peněžních prostředků na bankovních účtech obce 
         ZO bere informaci na vědomí. 
17.2. Starosta obce podal informaci ohledně Změny územního plánu č.1 
      ZO bere informaci na vědomí. 
17.3. Pan Pekárek informoval ZO ohledně pořízení plynového vytápění kaple. 
       ZO bere informaci na vědomí 
17.4. Zastupitelstvo obce projednalo nákup kontejnerů na posyp cesty v nové zástavbě   
        ZO bere informaci na vědomí 
18. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje dodatek č.6 ke kupní smlouvě na zajištění 

odvozu separovaného odpadu a dodatek č. 2 ke smlouvě o díle, uzavřené dne 8.8.2007 
s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. dle návrhu. 

      Pro  7 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
19. ZO projednalo a  schvaluje cenovou nabídku pro rok 2022 na lesní práce od firmy Ing. 

Radek Buk, Jabloňov č.p. 134 dle cenové nabídky. 
     Pro 7 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdrželi se 0 hlasy 
 
 
Schůze zastupitelstva obce byla ukončena v 20,15  hod.  
 
Zápis provedla  Z. Kadlecová 
 
Zápis ověřili: Stanislav Pekárek  
                                 
                      Ing. Vladimír Hladík 
                                                                                   
                                                                                
                                                                               
                                                                                            Vladimír Zástěra  – starosta 
V Dobré Vodě, dne 15.12. 2021 


