
OBEC Dobrá Voda u Hořic 

 

USNESENÍ č.9/2022 zastupitelstva obce 

konaného dne 14.prosince 2022 

 

Zastupitelstvo obce na zasedání dne 14.prosince 2022 projednalo a : 

a) schválilo 

- doplnění programu: 

Bod č. 7 – Schválení Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Prázdniny v Podchlumí (příměstské 

tábory). 

Bod č.  8 – Schválení Dodatku ke Smlouvě č. 951530 o odvozu odpadu uzavřené s firmou Marius 

Pedersen a.s. 

Bod č.  9 – Projednání a schválení aktualizace pojištění obecního majetku a uzavření nové smlouvy.. 

Bod č.10 – Různé. 

Bod č.11 – Diskuze. 

- upravený program zasedání 

- ověřovatele zápisu pí Valentovou, pí Horáčkovou 

- poskytnutí finanční návratné pomoci ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic vcelkové výši 90 000 Kč 

- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč firmě KOMPAKT s.r.o. Poděbrady na pořízení 

sociálního pro Domácí hospic Duha Hořice v rámci projektu „Sociální automobil“ 

- finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč Knihovně V. Čtvrtka na provozování výměnného knižního fondu 

v roce 2023 

- Rozpočtové opatření č.8/2022 

- Rozpočet hospodaření obce na rok 2023 jako přebytkový ve výši 200 450 Kč 

- uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Prázdniny v Podchlumí a úhradu doplatku obce 

ve výši 523,90 Kč 

- Dodatek Smlouvy č. 951530 o odvozu odpadu ze dne 12.8.2003 uzavřené s firmou M. Pedersen a.s. 

- aktualizaci pojištění obecního majetku u Generali české pojišťovny dle návrhu ze dne 7.12.2022           a 

uzavření nové smlouvy s Generali českou pojišťovnou 

- spolupráci s firmou Energetická agentura Praha ve věci zpracování studie o stanovení množství FVE 

panelů a jejich umístění na obecním majetku za cenu 24 tis Kč bez DPH 

 

b) bere na vědomí  

- záměr V.O.S. Jičín a.s. získat pozemky p.č. 235/4 a 235/5 v k.ú. Chlum u Hořic 

- výpověď p. Krátkého z nájemního bytu v KD s ukončením nájmu ke dni 31.1.2023 

 

c) odložilo 

- rozhodnutí o realizaci varovného informačního systému obyvatelstva z OPŽP. 

 

Zapsala Jónová 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21.12.2022 

 

Sejmuto:     9.  1.2023 


