Obec Dobrá Voda
Zápis schůze zastupitelstva obce Dobrá Voda,
konané dne 18. prosince 2020

Přítomni: Vladimír Zástěra, Stanislav Pekárek, Jaromír Kubiš, Jaromír Urbánek,Ing. Vladimír
Hladík, Ing. Jiří Dlouhý, Pavel Kadlec, Ing. Pavel Vítek
Omluveni: Miroslav Špaček
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu zasedání
2. Zpráva o plnění usnesení
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Rozpočet obce na rok 2021
5. Stanovení závazných ukazatelů pro rok 2021 – škola
6. Výpůjčka nebytových prostor v KD
7. Rozpočtová opatření ke konci roku – pověření starosty
8. Rozpočtová opatření.
9. Inventarizace majetku obce
10. Smlouva o zemědělském pachtu
11. Svazek vodovodů a kanalizací
12. Dodatek č.12 ke Smlouvě o jiných pracech a výkonech s TS Velké
Meziříčí
13.Různé

Zápis z jednání:
1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 18.12.2020
v 17,00 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. Stanislav Pekárek a p. Ing. Vladimír Hladík
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
4. Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu obce pro rok 2021 a schvaluje rozpočet obce
pro rok 2021 dle návrhu.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
5. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje závazné ukazatele a finanční příspěvek na
provoz pro rok 2021 pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Dobrá
Voda –finanční prostředky na provoz od zřizovatele ve výši 410 000,-- Kč, závazné
ukazatele - mzdové náklady (vedení kroužků) ve výši 20 000,-- Kč, telefonní poplatky ve
výši 15 000,-- Kč a zákonné sociální náklady a závodní stravování ve výši 40 000,- Kč.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů

6. Zastupitelstvo obce schvaluje 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.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasy
Zdržel se 0 hlas
7. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provedení rozpočtových opatření ke konci
roku 2020. Tato rozpočtová opatření budou předložena k projednání zastupitelstvu obce na
nejbližším zasedání zastupitelstva.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasy
Zdržel se 0 hlas
8. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 7/2020 dle návrhu.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasy
Zdržel se 0 hlas
9. Starosta obce vydává příkaz k inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2020. Do
inventarizační komise jmenuje p. Ing. Vladimíra Hladíka – předsedu a Ing. Pavla Vítka, Ing.
Jiřího Dlouhého a Miroslava Špačka – členy komise. Do likvidační komise jmenuje p.
Stanislava Pekárka – předsedu a Pavla Kadlece a Jaromíra Urbánka – člena komise.
Zastupitelstvo obce bere příkaz k provedení inventarizace majetku na vědomí a schvaluje
členy do inventarizační komise a do likvidační komise.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
10. Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy a schvaluje 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.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
11. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo požádat předsednictvo Svazu vodovodů a
kanalizací Žďársko o zařazení akce ,,Dobrá Voda – kanalizace a ČOV“ do plánu investic.
Pro 6hlasů
Proti 1 hlasů
Zdrželi se 1 hlasy
12. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Dodatek č. 12 ke Smlouvě o jiných pracech a
výkonech č. 6/TKO/2009 ze dne 1.12.2008 s Technickými službami Velké Meziříčí.
Poplatek za ukládání odpadů na skládce pro rok 2021 se navyšuje z 500,- Kč/t na 800,Kč/ t. Pro rok 2021 mají obce možnost uplatnit sníženou cenu 500,-Kč/t za odpad do výše
200 kg za občana a rok, další odpad nad limit bude již za sazbu 800,-Kč/t. ZO ukládá
starostovi obce zažádat pro rok 2021 o slevu za ukládání odpadů na skládce. Poplatek pro
občany za svoz popelnic na rok 2021 zůstává nezměněn.
Pro 8 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
13.1.Svoz popelnic ve čtvrtek 24.12.2020 nebude a je přesunut na sobotu dne 26.12.2020.
13.2. Starosta obce podal informaci o uvedení nového rozhlasu do provozu. Přivítáme
připomínky od občanů, jak je kde rozhlas slyšet pro případnou úpravu.
13.3. Informace - Novoroční výšlap na Holý vrch se letos z epidemiologických důvodů
neuskuteční.
13.4. Starosta obce informoval ZO o výměně plynového topidla na WC v KD a opravě
plynového topidla v kanceláři OÚ.
ZO bere informaci na vědomí.
13.5. Starosta obce informoval ZO o výměně čerpadla ve škole.
ZO bere informaci na vědomí.
13.6. Informace - Tříkrálová sbírka 2021 se bude konat v termínu od 1.1.2021 – 24.1.2021.
Zatím se neví, jakým způsobem bude probíhat.
13.7. Pan Ing. Jiří Dlouhý vznesl připomínku 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.
Zastupitelstvo obce bere připomínku na vědomí.

Schůze zastupitelstva obce byla ukončena v 19,30 hod.
Zápis provedla Z. Kadlecová
Zápis ověřili: Stanislav Pekárek
Ing. Vladimír Hladík

Vladimír Zástěra – starosta
V Dobré Vodě, dne 23.12. 2020

