
                                                           Obec Dobrá Voda 
 

Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda 
ze dne 18. prosince 2020 

 
Zastupitelstvo obce  
 

I. Bere na vědomí  
 

- zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce 
- příkaz k provedení inventarizace majetku za rok 2020 
- informaci o výměně plynového topidla na WC v KD a opravě plynového topidla 

v kanceláři OÚ 
- informaci o výměně čerpadla ve škole 
- připomínku pana Ing. Jiřího Dlouhého k uzavření ZŠ a MŠ Dobrá Voda od úterý 

15.12.2020 do 18.12.2020. Rodiče nebyli paní ředitelkou dostatečně informováni 
z jakého důvodu bude  škola uzavřena, zda je to z důvodu koronaviru u zaměstnanců 
školy 
 
 

 
II. Schvaluje 

 
- program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu 
- ověřovatele zápisu  p. Stanislava Pekárka a p. Ing. Vladimíra Hladíka 
- rozpočet obce pro rok 2021 dle návrhu 
- závazné ukazatele a finanční příspěvek na provoz pro rok 2021  pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda 
- výpůjčku nebytových prostor v kulturním domě na základě žádosti SDH Dobrá Voda, 

prostory budou využívány jako Klub SDH, výpůjčka se schvaluje na období od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2022. 

- rozpočtová opatření č. 7/2020 dle návrhu 
-  inventarizační komis - p. Ing. Vladimíra Hladíka – předsedu a Ing. Pavla Vítka, Ing. 

Jiřího Dlouhého a Miroslava Špačka  – členy komise. Do likvidační komise p. Stanislava 
Pekárka – předsedu a Pavla Kadlece a Jaromíra Urbánka – člena komise 

- uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu  uzavřenou mezi ZD ,,Křižanovsko“ (pachtýř) a 
Obec Dobrá Voda (propachtovatel)  na dobu neurčitou s platností od 1.1.2021 s výpovědní 
lhůtou 10-let 

- požádat předsednictvo Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko o zařazení akce ,,Dobrá 
Voda – kanalizace a ČOV“ do plánu investic 

- Dodatek č. 12 ke Smlouvě  o jiných pracech a výkonech č. 6/TKO/2009 ze dne 1.12.2008 
s Technickými službami Velké Meziříčí 
 

 
                     III.       Ukládá 

  
- starostovi obce zažádat pro rok 2021 o slevu za ukládání odpadů na skládce 
 
 
 



                    IV.       Pověřuje starostu obce 
- k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2020 

 
 
 
 
 
              V.       Informace 
 
 

- svoz popelnic ve čtvrtek 24.12.2020 nebude a je přesunut na sobotu dne 26.12.2020 
- o uvedení nového rozhlasu do provozu, přivítáme připomínky od občanů, jak je kde 

rozhlas slyšet pro případnou úpravu 
- Novoroční výšlap na Holý vrch se letos z epidemiologických důvodů neuskuteční 
- Tříkrálová sbírka 2021 se bude konat v termínu od 1.1.2021 – 24.1.2021. Zatím se neví, 

jakým způsobem bude probíhat 
 
 
 
 
 
 

   V Dobré Vodě 23.12. 2020 
 
 
------------------------------                                                              ------------------------------ 
    místostarosta obce                                                                            starosta obce                                                    


