
Zastupitelstvo obce 

Obec Dobrá Voda 

Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda 
ze dne 19. června 2015 

I. Bere na vědomí 

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce 
informaci o postupu práce na zas íťování stavebních pozemků II. etapa el. energií 
informaci o tom, že te lefonní budku není možné zrušit 
informaci o postupu prací na úpravě veřej ných prostranství 
informaci o postupu prací na přípravě projektu nové kanalizace 
Zprávu o plnění hospodaření obce 
informac i o připravovaném obecním zájezdu 

II. Schvaluje 

program zasedání zastupitelstva obce. 
ověřovateli zápisu p. Stanislava Pekárka a p. Ing. Jiřího Dlouhého 
poskytnout dar Spolku Kato li ckého domu Křižanov ve výši 5000.-- Kč na dětské letní 
tábory 
poskytnout dar SRPŠ při ZŠ a MŠ Khžanov ve výš i 1500,-- Kč na činnost 
uzavření Smlouvy O zřízení věcného bi'emene se spo lečností E.ON Distribuce. a. s. na 
stavbu .. Urbánková'" . dl e návrhu 
zveřejn i t záměr na prodej části pozemku par. Č. 1847 o výměře cca 16 m2 . 
nezveřejnit záměr na prodej části pozemku par. Č. 2182/ 13 
vybudovat na zahradě školy dva nové herní prvky pro děti - Kuki a Rozsocha 
závěrečný účet obce za rok 20 J 4 
opatření k odstranění nedostatku ze Zprávy O přezkoumání hospodaření obce 
účetní závěrku obce za rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku 
závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
ško la Dobrá Voda - náklady z drobného dlouhodobého majetku (pouze DDHM nad 
3000,-- Kč) - 15000,-- Kč. mzdové náklady (údržba zahrady, vedení kroužkll) - 15000,
- Kč a náklady na telefonní poplatky a internet - 24000,-- Kč 
uzavřené dohody o pracovní činnosti se školnicí p. Marií Žejškovou a S knihovnicí p. 
Marcelou Drápelovou dle návrhu 
účetní závěrku příspěvkové organi zace Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda a 
pi'evedení zlepšeného hospodářského výsledku organizace ve výši 42981 .24 Kč do 
rezervního fondu organizace roku 20 J 5 
rozpočtová opatření Č. 1120 I S dle návrhu 
rozvojový dokument pro obnovu sakráln ích památek 
zveřejnit záměr na prodej části pozemku par. Č. 210/1 
zveřejnit záměr na prodej starého trak tůrku na sečení , zájemci se mohou přih l ásit do 30. 
6. 2015 a traktllrek si poté prohlédnout. Traktůrek bude prodán za nejvyšší nabízenou 
cenu 



zápis do kroniky obce za rok 2014 dle návrhu 

III . Neschvaluje 

vybudování všech navrhovaných prvkú na hřišti školy dle návrhu firmy Acer Interiér, s. 
r.o. 

IV. Odkládá rozhodnutí 

o umístění žaluzií na galerii kulturního domu 

V. Ukládá obecnímu úřadu 

zaměřit zvýšenou pozornost na dodržování ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb. o 
účetnictví. ve znění pozdějších předpisů 
zjistit podmínky vybudování chodníku ke škole 
opětovně pí semně požádat Kraj Vysočina o opravu komunikace Křižanov - Vídeň 

Vl. Ustanovuje do funkce 

novou kronikářku obce p. Miladu Špačkovou 

V Dobré Vodě 19. června 2015 
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