
Obec Dobrá Voda 
 
 

Zápis schůze zastupitelstva obce Dobrá Voda č. 1/2022,  
konané dne 4.února 2022 

 
 
 

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

1. Zahájení, schválení programu zasedání 
2. Zpráva o plnění usnesení 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Akce Čistá Vysočina 
5. Zpráva o inventarizaci majetku 
6. Rozpočtová opatření ke konci roku 2021 
7. Dodatek ke Smlouvě s firmou ENVIRO-EKOANALYTIKA,s.r.o 
8. Smlouva se ZD ,Křižanovsko“ o ukládání bioodpadu 

                             9.  Vytápění kaple 
                            10. Opravy ve škole 
                            11. Vedení kroniky 
                            12. Různé 
                            13. Zápis do kroniky obce za rok 2021 
 
 
  

 
Zápis z jednání:   
1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 04.02.2022 

v 18,00 hodin. Dal návrh na doplnění programu o bod 13, návrh zápisu do kroniky obce za 
rok 2021. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu 
včetně doplnění.. 

        Pro  6 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. Ing. Jiří Dlouhý a p. Miroslav Špaček 

Pro  6 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
4. Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádat úklid okolo komunikací v rámci akce Čistá        
Vysočina na pátek dne  22.4.2022 od 16,00 hodin. Sraz bude u kulturního domu. 
          Pro  6 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
5.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2021. 

Nebyly shledány žádné inventarizační rozdíly. ZO bere zprávu na vědomí . 
6. Zastupitelstvo obce se seznámilo s rozpočtovými opatřeními ke konci roku 2021, které byly 

schváleny starostou obce. Zastupitelstvo obce bere rozpočtová opatření ke konci roku 2021 
na vědomí. 



7.  Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 
12/EN/12 ze dne 9.2.2012  s firmou ENVIRO-EKOANALYTIKA,s.r.o. ZO tento dodatek 
schvaluje . 
    Pro 6 hlasů                          Proti   0 hlasy                Zdržel se  0 hlas 
8. Zastupitelstvo obce projednalo návrh Smlouvy  o uložení a zpracování biologicky 
rozložitelného odpadu se ZD ,Křižanovsko“. ZO Smlouvu schvaluje. 
    Pro 6 hlasů                          Proti   0 hlasy                Zdržel se  0 hlas 
9. Zastupitelstvo obce jednalo ohledně vytápění kaple. Bude pořízeno plynové vytápění. ZO 
schvaluje zadat vypracování projektu a zhotovení plynového vytápění u firmy Uchytil s.r.o., 
Žďár nad Sázavou dle cenové nabídky. 
      Pro  6 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
10. Zastupitelstvo obce projednalo opravy ve škole. Bude nutná oprava podlahy  ve třídě 
školky. Zastupitelstvo obce schvaluje zadat stavební práce u firmy STAOB Jindřich Drápela, 
Vídeň a zhotovení povrchu u  firmy Antonín Kozel K design, Velké Meziříčí. 
      Pro 6 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdržel se 0 hlas 
11. Zastupitelstvo obce odkládá projednání vedení kroniky obce na příští zasedání 

zastupitelstva. 
12.1. Informace: Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu obce Dobrá Voda se 

bude konat dne 1. března 2022 v 15:00 hod. na OÚ Dobrá Voda. 
      Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí. 
12.2. Starosta obce  informoval ZO o možnosti umístění  boxu pro zásilkovnu do naší obce. 
      Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí. 
12.3. Starosta obce podal informaci o možnosti deratizace v obci. 
       Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí. 
12.4. Informace ohledně změny čísla položky schváleného rozpočtu na rok 2022. Od 1.1.2022 

došlo ke zrušení položky číslo 1340 RS a je nahrazena položkou číslo 1345 RS. Mění se 
číslo položky, ale objem na ní se nemění. 

      Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí. 
13. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh zápisu do kroniky za rok 2021. 
     Pro  6 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
 
Schůze zastupitelstva obce byla ukončena v 20,15  hod.  
 
Zápis provedla:  Zdenka Kadlecová 
 
Zápis ověřili: Ing. Jiří Dlouhý 
                                 
                      Miroslav Špaček 
                                                                                    
                                                                                
                                                                                 
                                                                                            Vladimír Zástěra  – starosta 
V Dobré Vodě, dne 09.02.2022 



                                                           Obec Dobrá Voda 
 

Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda č. 1/2022 
ze dne 4. února 2022 

 
Zastupitelstvo obce  
 

I. Bere na vědomí  
 

- zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce 
- zprávu o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2021 
- rozpočtová opatření ke konci roku 2021 – schváleno starostou obce 
- Informaci: Veřejné projednání návrhu Změny č.1 Územního plánu obce Dobrá Voda se 

bude konat dne 1. března 2022 v 15:00 hod. na OÚ Dobrá Voda 
- možnost umístění  boxu pro zásilkovnu do naší obce 
- informaci o možnosti deratizace v obci 
- nformaci ohledně změny čísla položky schváleného rozpočtu na rok 2022. Od 1.1.2022 

došlo ke zrušení položky číslo 1340 RS a je nahrazena položkou číslo 1345 RS 
 

 
II. Schvaluje 

 
- program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu včetně doplnění o bod návrh zápisu do 

kroniky obce Dobrá Voda za rok 2021 
- ověřovatele zápisu  p. Ing. Jiřího Dlouhého a p. Miroslava Špačka 
- uspořádat úklid okolo komunikací v rámci akce Čistá Vysočina v pátek dne  22.4.2022 od 

16,00 hodin 
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 12/EN/12 ze dne 9.2.2012  s firmou ENVIRO-

EKOANALYTIKA,s.r.o 
- Smlouvu  o uložení a zpracování biologicky rozložitelného odpadu se ZD ,Křižanovsko“ 
- zadat vypracování projektu a zhotovení plynového vytápění kaple u firmy Uchytil s.r.o., 

Žďár nad Sázavou dle cenové nabídky 
- opravy podlahy ve třídě školky zadat stavební práce u firmy STAOB Jindřich Drápela, 

Vídeň a zhotovení povrchu u  firmy Antonín Kozel K design, Velké Meziříčí 
- návrh zápisu do kroniky za rok 2021 

 
                 

 
 
               III.       Odkládá 

- projednání vedení kroniky obce na příští zasedání zastupitelstva 
 
 
 

   V Dobré Vodě 09.02.2022 
 
 
 
------------------------------                                                              ------------------------------ 
    místostarosta obce                                                                            starosta obce                                                    


