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Ještě k volbám do obecních zastupitelstev.
Pro volby do zastupitelstva obce, konané dne 1. a 2. 11. 2002 bylo v seznamech voličů zapsáno 1998
osob. K volbám se dostavilo 1046 osob, kterým byly vydány úřední obálky. Do uren jich bylo vloženo
1045. Celkem odevzdáno bylo 10 621 hlasů. Zvoleno bylo těchto 11 členů zastupitelstva obce v abecedním pořadí: Erban Libor, ing. arch.; Fechtnerová Jana, ing.; Kozáková Marta, Mgr.; Mach Jan, Mgr.;
Mach Miloslav, Němcová Blanka, Prokešová Věra, MUDr.; Scheinpflug Stanislav, Sobíšek Josef,
Šťastný Josef, ing.; Šabatka Jiří Mgr. Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva pak byl starostou
obce zvolen J. Šabatka, zástupcem starosty M. Kozáková. Protože pan Ing. arch. Libor Erban náhle zemřel, byl na jeho místo člena zastupitelstva obce jmenován náhradník za ČSSD pan JUDr Čoudek Milan. Náhradník se stává členem zastupitelstva obce přímo ze zákona, aniž by musela být splněna nějaká
další podmínka. Podmínkou je zánik mandátu toho člena zastupitelstva, za něhož náhradník nastupuje.
Vážení spoluobčané, k nastávajícím vánočním svátkům Vám my, zvolení zastupitelé, přejeme
mnoho pohody, zdraví a radosti. V nastávajícím roce Vám chceme svou prací dokázat, že jste volili dobře a naši obec budeme spravovat k Vaší spokojenosti. Rádi bychom i Vaše názory a náměty otiskovali
v tomto zpravodaji, stačí své příspěvky odevzdat na obecní úřad.
Zápis z pracovní porady č. 12/2002
Přítomni: Erban, Fechtnerová, Kozáková, Mach Jan, Mach Miloslav, Němcová, Prokešová, Scheinpflug,
Sobíšek, Šabatka, Šťastný,.
Starosta předal nově zvoleným zastupitelům Jednací řád zastupitelstva, připravil platné vyhlášky obce,
zákon o obcích a seznam akcií obce.
Zastupitelé souhlasí:
*S dostavbou letní plovárny s kolaudací nejpozději do poloviny května 2003. S tím je spojeno i personální zabezpečení areálu.
*S realizací kanalizace v odbočce ul. Zacharova. Projektové práce provede JVS, dodavatele vybereme
na základě výběrového řízení.
*S výměnou ocelového vodovodního potrubí pr. 150 mm v Lázeňské ulici v celkové délce 300m. Je to
zásadní požadavek JVS, vzorek potrubí z poslední havárie zastupitelům předložen. Veškerou dokumentaci pro práce vyhotoví JVS. Začátek prací duben, květen.
*Se zahájením jednání s JČE o dokončení uložení vrchního vedení el. vodičů do země v r.2003.
Ještě v této topné sezoně nahradit ohřívání teplé vody v tělocvičně školy elektrickými bojlery. Důvod:
*Centrální plynový kotel 1000 l hřeje téměř nepřetržitě vzhledem k velkým ztrátám na cirkulačním potrubí
a dlouhé dopravní vzdálenosti. Kromě toho je ve velmi špatném technickém stavu a v případě havárie by
nastaly velké problémy. Necháme však posoudit, zda bude výhodnější plynofikace či elektrické bojlery.
*Se zahájením jednání o vyřešení spolumajitelství bývalé horní školy s L.R.O. a. s. buď odkupem jejich
dvoutřetinového podílu akcií obcí, nebo prodejem svého podílu. Podle jednání na valných hromadách
LRO, kterých jsem se v posledních letech zúčastňoval s ing. Šťastným není spoluvlastnictví objektu ku
prospěchu žádné strany. V případě, že bychom podíl odkoupili my (obec), dala by se tato budova využívat např. jako klubovny a eventuálně vhodně začlenit do sportovního areálu, poněvadž zahrada na jižní
straně objektu je v majetku obce. Jednáním se pověřuje starosta a ing. Šťastný.
*S účelovým darem ve výši 500 000 Kč na výměnu lavic v kostele. Symbol obce a kulturní památka, hlásí se k ní všechny polit. strany, investiční možnosti církve vzhledem ke stavebním pracím na obou farách
by jejich výměnu neumožnily. Příspěvek na celé volební období. Dr Mareš však ještě upřesní, zda by tyto
peníze nebylo vhodnější vložit do některých stavebních úprav.
*Na prostor areálu vozovek bude zpracována urbanistická studie, bližší informace na příštím zasedání.
*Stavební povolení na moštárnu je vydáno, s výstavbou začneme až na základě zpracované urbanistické studie daného prostoru (bez palírny).
*Starosta obce osloví pana Pecáka osobním dopisem ve věci jeho záměru s budoucností nemovitosti

Lázeňská ul. - zastávka.
*Dle stavu finančních prostředků budeme průběžně pokračovat v rekonstrukci ostatní vodovodní
sítě a jiných potřebných pracích údržbového charakteru. Abychom mohli operativně reagovat na
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případnou dotaci, musíme mít připraven projekt nejméně na jednu další akci.
*Do plánu investic dle možnosti zařadit zateplení obvodového pláště školy, zejména výměnu
oken. Pravděpodobně povinný energetický audit patrně tuto variantu doporučí.Úkol na celé volební období.
Práce a úkoly starosty:
Zastupitelé berou na vědomí:
*Finanční ředitelství provedlo kontrolu dodržování zákona 526/1990 v oblasti max. cen stanovených ministerstvem financí, týkajících se nájemného z pozemků nesloužících k podnikání nájemce. Závěr: nedošlo k porušení předpisů.
*Poděkování primátora Českých Budějovic za spolupráci v minulém volebním období a udělení pamětního listu.
*Pozemkový fond České republiky převedl bezúplatně pozemek (trvalé travní porosty p. č. 3659 na Obec
Dobrá Voda u Českých Budějovic).
*Okresní úřad - referát regionálního rozvoje nám vrátil žádost o dotaci z Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury. Žádost se do dalšího roku nepřevádí a v případě vyhlášení
nových podmínek programu bude nutné žádost o dotaci zpracovat znovu.
*Tam, kde nebyla investorem inž. sítí obec a investice na ni nebyla převedena, zastupitelé doporučují
odkoupit investici a od stavebníků vybírat poplatek za připojení cca 50 000 Kč. Nutno řešit vyhláškou.
*Pan Holý Roman s bratrem žádají o uzavření smlouvy na provozování pouťových atrakcí na celé volební období zastupitelstva. Předchozí zastupitelstvo rozhodlo, že Holý Roman a Holý Jaroslav se budou
pravidelně střídat. Zastupitelé doporučují trvat na původním rozhodnutí minulého zastupitelstva.
*Blahopřání pana senátora Pospíšila a souhlasí, aby byl pravidelně zván na jednání.
Zastupitelé souhlasí:
*S nákupem tří kusů počítačů pro potřebu obecního úřadu.
*S cenou za odvoz odpadu ve stejné výši jako v roce 2002, tj. 320 Kč za osobu a rok. K cenové nabídce
jsem vyzval firmu RUMPOLD a Marius Pedersen..
*S podpisem smlouvy s firmou SIGNISTAV na zimní údržbu vozovek (jedno ošetření vozovek cca 5000
Kč).
*S podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Povodím Vltavy, státním
podnikem a Dobrou Vodou z července t. r. má zaplatit obec. Cena je stanovena zákonem č 151/1997
Sb., hlava III., par. 18, odst. 5 jednotnou částkou 10 000 + DPH.
*S podpisem smlouvy s SK Dobrá Voda o nájmu nebytových prostor – klubovny do 31. 12. 2003.
*S podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi f. ČESKÝ TELECOM a obcí
Dobrou Vodou. Týká se telefonního kabelu v chodníku Na Vyhlídce(p. Křemenský).
*Manželé Proškovi, U Křížku 16, 373 16 D. V. žádají o prodej pozemku p. č. 2917/26 na stavbu garáže.
Podle schválených pravidel navrhuji cenu 18 m2 za 500Kč, 30 m2 za 850 Kč. (Veřejné zasedání)
*Se změnou územního plánu u parcely č. 2824/17, majitel p. ing. Blažek Pavel.
*Alfa plan - žádost o vyjádření k umístění stavby - stavební komise.
*Se zaplacením faktury za dopravu pro SK Dobrá Voda ve výši 49 965 Kč (bez penále). Po přezkoumání
pojištění vozidla Ducato, které je nevyužité pro potřeby obce, umožnit jeho používání pro SK o víkendech pro dopravu dětí. Veškerá potřebná osvědčení má pan Buřík, který s řízením po předchozí
domluvě souhlasí.
*Mateřská škola žádá o finanční výpomoc na nákup mikulášské nadílky pro děti 1280 Kč
*Nájemci hostelu Emauzy manželé Hudečkovi a pan Buřík jako soukromá osoba pořádají pro děti z
Dobré Vody již několik let vánoční besídku na své náklady. Letos poprvé bylo zastupitelstvo požádáno o
příspěvek 1000 Kč.
*S příspěvkem 5000 Kč na vánoční koncert.
*Podle par. 117 odst. 2 zákona o obcích musíme zřídit finanční a kontrolní výbor. Tyto výbory jsou nejméně tříčlenné. Jako předsedu finančního výboru navrhuji ing. Fechtnerovou (členové paní Vlčková,
Stašková) jako předsedu kontrolního výboru navrhuji ing. Šťastného (členové pan Buřík Jiří..). Předsedou přestupkové komise musí být právník, jmenoval jsem JUDr Drábka, navrhl jako členy komise PhDr
Mahra a pana Třísku. Protože tato komise zasedala v tomto roce více než 20x, prozkoumá Dr. Drábek
možnost finančního odměnění v souladu s předpisy pro členy komise. Max. do výše odměny zastupitele.
Je třeba ihned založit komisi sociální. Za předsedu navrhuji paní Němcovou, členové ( ), stavební komise, za předsedu navrhuji pana Sobíška (členové Jindra Petr, Brož František, Nýdl Pavel, Fous Jiří), kulturní předseda pan Scheinpflug.
Se setkáním s důchodci v Emauzích v závěru roku. Termín pátek 27. 12. Předpokládané finanční výdaje 11000 Kč.
S měsíční odměnou místostarosty ve výši 7400 Kč a odměnou pro zastupitele ve výši 340 Kč. (ti, kdož
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nemají u paní Švihlové číslo účtu, na který jim bude částka poukazována, tak učiní co nejdříve). Musí se
schválit na Veřejném zasedání.
Do konce roku vydat Dobrovodský zpravodaj – nejlépe ještě před Vánocemi. Bude vydáván jako
pravidelné periodikum ( 1x za dva měsíce).
Termín Veřejného zasedání čtvrtek 19. 12. 2002 v 18, 30 h.
Další pracovní porady budou každé 1. pondělí v měsíci od 18,30 h.- 6. 1. 2003J. Šabatka
Osvětlení obce.
Každá obec se může stát mnohem útulnější a
přitom výrazně snížit své výdaje za osvětlování,
především za elektřinu. Pravidla, jak na to, jsou
jednoduchá. Svítit jen tam, kde je to potřeba, tak
moc, jak je potřeba, tehdy, když je potřeba a tak
účinně, jak to umožňuje nejlepší technika.
Venkovní osvětlení ulic, ba celých prostranství,
není předepsáno žádným zákonem, natož pak
jeho intenzita. Nepřímá povinnost vyplývá ze
zákona č. 13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích, a z prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kde je uvedena povinnost vlastníka pečovat o
pozemní komunikaci včetně příslušenství, kterým
se rozumí i osvětlení. Dále existují technické
normy, které doporučují minimální intenzitu
umělého osvětlení. Neříkají, že osvětlovat se
musí, jen pro některé druhy ulic uvádějí vhodné
hodnoty pro doby, kdy jsou ulice intenzivně
využívány. Když provoz na nich klesne, tj. později
večer či v noci, připouštějí snížení množství světla
na čtvrtinu. Celosvětově množství umělého světla
stoupá. To má spoustu důsledků, z velké části
velmi škodlivých pro lidi i přírodu. Redukce světelného znečištění, tedy umělého světla, které svítí
jinam, než má, řeší zákon č. 86/2002 Sb. o ovz-

duší, platný od 1. června tr. Pokud lze osvětlení
např. mezi 23. a 5. hodinou (v létě tedy až do
rána) vypnout úplně, jde o nejdokonalejší a nejlevnější řešení.
Tím jsem však nechtěl říci, že se na Dobré Vodě
přestane svítit. Zjistí-li někdo, že nesvítí či bliká
lampa pouličního osvětlení, je třeba to nahlásit na
obecní úřad č. tel. 387 200 446, nebo osobně a
udat přesně místo, např. ulice xx, před domem č.
p. xx. Provádějí-li pracovníci opravu, nasvítí si osvětlení v ulici, a protože blikání lampy se může
projevit až po delší době, vymění ji “naslepo”.
Mějte však strpení, volat servis pro jednu nesvítící
lampu není levná záležitost, ale zmínění pracovníci vyjíždějí nejpozději většinou jednou týdně.

V poslední době se nám opakovala závada na
osvětlení v ulici Na Barborce. Skutečná závada však byla pouze jednou, jinak nám osvětlení nějaký samozvaný spořič vypínal sám. I
taková závada se však musí zaplatit a jsou to
peníze nás všech, které by bylo možno použít
účelněji. Lampy, které nesvítí v Zacharově ulici u koupaliště se rozsvítí v okamžiku, kdy
bude vyměněna část vadného kabelu v zemi.
Práce se zastavila vzhledem k mrazům. JŠ.

Tradiční setkání dobrovodských seniorů a zastupitelů obce se koná v Emauzích v pátek
dne 27. 12. t. r. v 16 hod. Všichni jste srdečně zváni k přátelské besedě, na pohoštění a
k tanci i k poslechu známé hudby.

Platby za odvoz odpadů.
Zastupitelé rozhodli, že systém poplatků za komunální odpad zůstane i pro rok 2003 stejný jako v
tomto roce, tedy 320Kč za každého občana s trvalým pobytem. Tento poplatek je tedy možné začít platit
hned po Novém roce a to do 28. února v pondělí a ve středu do 16, 45 a v úterý do 15,30 hod.
Zimní úklid chodníků a ulic.
Protože se objevila první sněhová nadílka, chtěl bych upozornit občany na jejich povinnost uklízet
chodníky před jejich domy. Děkuji všem majitelům osobních automobilů, kteří již pochopili, že budou-li
parkovat své vozy v garážích nebo na vlastním pozemku, usnadní tím i úklid sněhu jak firmě SIGNISTAV, kterou máme smluvně zajištěnu pro protah a posyp, tak i našim pracovníkům, kteří mají v pohotovosti traktor s radlicí. Ti však posyp zajišťují podle stupně naléhavosti postupně, zejména tak, aby byl
zajištěn odvoz směsného komunálního odpadu. O uvolnění ulic požádala i firma Rumpold, aby i ona
mohla řádně dostát své smluvní povinnosti na svoz odpadů. POZOR: Svoz odpadů, připadající na středu
25. 12. bude proveden mimořádně až ve čtvrtek 26. 12. a podobně místo středy 1. 1. 2003 se bude
vyvážet až ve čtvrtek 2. 1. 2003.

Víme všechno o své poště?
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Snad každý občan naší obce navštívil alespon jednou poštu na Dobré Vodě. Že zde může podat
dopis a zaplatit složenku, ví každý. Ale co dalšího dnes pošta nabízí?
V oblasti poštovních služeb

EMS služby s dodáním do 24 hodin, možnost podání obchodních balíků s váhou vyšší než 15 kg,
sázkové služby ON – LINE, prodej kolků, cenin, losů, dálničních nálepek, novin a časopisů, dobíjení
mobilních telefonů GO a TWIST pomocí ON – LINE systému.
V oblasti bankovních služeb a spoření
 Zakládání postžirových účtů a postkont s možností spořícího nebo termínovaného účtu a maxkartou
s výběry na poštách i v bankomatech, spotřební úvěry, kontokorentní úvěry, hotovostní úvěry HOME
– CREDIT, spoření s Liškou pro ČMSS.
V oblasti pojištění
 Životní pojištění pro Českou pojištovnu, povinné ručení pro automobily (ČPP a Generali), důchodové
pojištění ČMPF cestovní pojištění pro majitele postžirových účtů.
 3
Služby naší pošty se rozšířily jednak s úpravou otevírací doby, kdy je pošta otevřena denně
od 8,00 do 11,00 hodin a odpoledne od 13,00 do 18,00 hodin, každou sobotu je pak od 8,00 do
10,00 hodin umožněn výdej oznámených zásilek, jednak rozvozem balíků přímo do
domácností.
Věřte, že je naší snahou stále zlepšovat naše služby k Vaší spokojenosti. Na Vaši návštěvu se těší všechny zaměstnankyně, které Vám rády poskytnou další potřebné informace.

Příjemné prožití Vánočních svátků Vám přeje kolektiv Vaší pošty, Eva Trávníčková, poštmistr
Vandalové mezi námi.
V mnoha městech i obcích se začátkem prosince rozsvěcují vánoční stromy. Navozují sváteční
atmosféru blížících se vánoc. Ten náš, dobrovodský, je o to hezčí, že zde roste řadu let a rok od
roku je vyšší a mohutnější. Neuvědomil jsem si
souvislost s adventem a objednal jsem ozdobení
stromu o týden později. Někteří lidé se ozvali
osobně, jiní telefonovali a dali tak právem najevo,
že jim vánoční strom chybí. Pracovníci, kteří jej letos zdobili, si dali zvláště záležet a ze dvou plošin
odvedli skvělou práci. Na jejich radu necháváme
letos strom nasvícený i ve dne,

žárovky méně praskají. Nejsou však odolné proti lidské zlobě. Když občas někdo strom vypne, ráno jej
opět rozsvítíme. Občas najdeme na zemi spadané
šišky a to je známka toho, že se najdou i barevné
střepy ze žárovek. Sobotní ráno 14. prosince však
předčilo vše: rozbité žárovky, polámané větve, vyrvané zástrčky, spoušť. Gauner, který tohle provedl
(a nebyl sám), musí být na sebe zvlášť pyšný.
Peníze, které jsme však museli dát za opravu, se
však mohli věnovat na nadílku dětem. To si hmota
v jeho lebce však asi představit nedovede…jš.

KULTURA
Po koncertu žáků základní školy se konal dne 17. prosince společný koncert žáků hudební školy
manželů Špatných z Dobré Vody a českobudějovického dětského pěveckého sboru Canzonetta, sbormistr Anna Knotková. Všichni účinkující připravili posluchačům v zaplněném kostele Panny Marie Bolestné velmi pěkný umělecký zážitek. Program zaznamenávala televize a zvukový záznam pořizovalo i
Radio Faktor.
22. prosince vystoupí komorní ženský sbor a 26. prosince se můžeme těšit na známou Českou mši
vánoční Jakuba Jana Ryby.
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