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Přestože se snažíme pravidelně vás informovat o dění
v obci a vysvětlovat některé akce, dovolte mi rekapitulaci
prací za celý rok.
Prvním z kroků byla výměna počítačů na Obecním
úřadu a jejich propojení do sítě. Ulehčuje nám to práci
včetně rozesílání a archivace dopisů, kontrolu plateb od
obyvatel, přijímání zpráv, komunikaci s bankou a to nejen
kontrolu stavu účtu, ale i zadávání příkazů k platbám,
pořizování výpisů a podobně. Tento krok byl nezbytný a
jeho oprávněnost se potvrzovala celý rok
Základní škola doznala změn, které jsem podrobně
popsal minule-výměna kotlů, nová střecha , výměna části
oken a úpravy kurtu pro míčové hry včetně oplocení. Také
tam se již díky novému počítači začne komunikovat s
bankou na současné úrovni. Dokončeny byly práce na
Stříbrné ulici, zkolaudovali jsme již dříve rekonstruovanou Sadovou ulici a řešíme pozemkové majetkoprávní vztahy, neboť také tam jsou součástí komunikace pozemky, které nejsou dosud majetkem obce.
Získali jsme povolení ke zkušebnímu provozu koupaliště.
Zkušební provoz proto, abychom do definitivní kolaudace, která je nařízena na květen příštího roku, odstranili
veškeré závady a udělali změny, vynucené provozními
zkušenostmi. I tam byla řada nedodělků a muselo se
udělat mnoho změn. Po vyhodnocení spotřeby vody jsme
se rozhodli provést vrt, ze kterého budeme získávat vodu
nejen pro koupaliště, ale pokud to její kvalita dovolí, i
pro MŠ. V těsné blízkosti, v provozní budově mateřské
školy jsme zřídili byt a přestěhovali do něj manžele
Hájkovy z vozovek. Upraveny byly i prostory pro
knihovnu. Ta v této budově od konce září rovněž funguje.
Bohužel, při jejím stěhování jsem zaznamenal nebezpečný
průhyb střechy. Příčinou byly zcela shnilé trámy, každý v
délce cca 50 cm od místa kontaktu s původní střechou.
Někdo z „řemeslníků“ OSP při novém zastřešování v roce
1992 tyto konce trámů obalil Ipou a zaasfaltoval... Dřevo
po takovém „ošetření“ zákonitě uhnilo a celá střecha sedla
a posunula rampu kuchyně i konstrukci krovu spojovací
chodby. Hrozilo zřícení celé konstrukce, nebezpečnější o
to, že je v areálu MŠ. Kde a kdo byl tehdy stavební dozor,
který umožnil firmě tak neodbornou, fušerskou práci?
Dnes je nová střecha hotová. Celková škoda je jeden
milion korun. Nyní jednáme o její úhradě viníkem. Bude
to však po jedenácti letech problematické, zvlášť když
současné vedení OSP se odmítlo na místo i podívat a tak
jsem o finanční pomoc požádal pana hejtmana
Zahradníka. Odpověděl však prostřednictvím ředitele
krajského úřadu dr. Stráského zamítavě. Obdobně, i když
ne tak tragicky jsou na tom krovy ostatních tří budov,
jejichž oprava nás čeká v příštím roce. Tyto krovy jsou
nyní zajištěné, naštěstí opravitelné, snad i bez sejmutí
krytiny. V září jsme

zkolaudovali moštárnu a zahrádkáři se po mnoha
letech dočkali důstojných, nových a hlavně hygienicky
nezávadných prostor pro moštování. Při té příležitosti
byly opraveny sousední garáže, které se po padesátileté
existenci dočkaly i zpevněných, betonových podlah.
Připravili jsme i kanalizační a vodovodní přípojky pro
budoucí výstavbu v této oblasti. Od května se postupně na
šesti místech v obci znovu objevily kontejnery na separovaný odpad - sklo, plasty, papír. Má-li někdo pocit, že
by se mohl počet jejich stanovišť o jedno až dvě rozšířit,
ať navrhne kde. Někde se však ukazuje potřeba zvýšení
frekvence vývozu. V září jsme nabídli i možnost generálního úklidu kontejnerovým svozem. Odvezlo se toho
hodně, akce se bude před velikonocemi opakovat! Staré
televizory, zářivky, barvy a pneumatiky si doma ponechte
na tuto jarní svozovou akci! Ve sběrném dvoře už nebude
možné je od Nového roku ukládat. Usilujeme totiž o jeho
postupnou likvidaci a přemístění. Dvůr nevyhovuje
novým předpisům pro uložení nebezpečných odpadů a
také by bránil zamýšlené výstavbě, která by měla začít v
příštím roce. Možná, že někdo zaznamenal i rozsáhlý
úklid obce a sadové úpravy, výsledek je snad vidět.
Zdravotní stav poražených stromů opět potvrdil oprávněnost kácení. Zásahy v příštích letech, budou-li se dělat
pravidelně, budou i levnější. Etapa kácení skončila, v
jarních měsících zahájíme obnovovací výsadby. Před
„dušičkami“ jsme uklidili hřbitov, v tomto stavu jej budeme trvale udržovat a postupně vylepšovat. Uvažovali jsme
tam o vybudování WC zařízení. Uvědomím-li si však, že
na koupališti, kde je stále dozor, nám dvakrát ukradli i
sprchy, raději ještě počkáme. Někteří lidé si termín
společné vlastnictví vysvětlují dost svérázně. Od března
také nastoupí na hřbitov nový správce. Po velkém úsilí se
podařilo zajistit i kominíka. Domluvit se s ním je možné
na tel. 777254276. Přibylo celkem pět nových stožárů
veřejného osvětlení.
Dokončena byla stavba prodloužení komunikace U
Křížku, včetně kanalizace, vody a veřejného osvětlení. I
tam vzniká pěkná část Dobré Vody. Jakmile pomine
nebezpečí, že opozdilí stavebníci RD těžkou technikou
poškodí chodníky, dojde i na jejich dokončení. Podařilo se
nám před zimou opravit i hřiště v Trávní ulici včetně
osvětlení. Přání občanů, podpořená zastupiteli z okolí
ukazují, že při dobré komunikaci obce a lidí se dá udělat
smysluplná práce a to poměrně rychle. Děkuji všem, kteří
hlásí poruchy na osvětlení, i ty odstraňujeme co možná
nejrychleji. Řeší-li však současní, nebo ještě nedávní, žáci
naší základní školy potřebu intimity na lavičce na
schodech nad kapličkou tím, že lampu zhasí opakovaně
kamenem, je to těžké. Pokud se jedná o závady na kabelech, ty jsou složitější. Časem vždy však i na ně dojde.
Začala i několikrát avizovaná výměna vodovodního
potrubí v obci. Za touto nenápadnou větou se skrývá celoroční úsilí několika lidí, cesty do Plzně, Prahy a Brna.
Výsledkem je způsob financování jednoznačně výhodný

pro obec, uvědomíme-li si, jaký objem prací bude vykonán. Celý rok jsem, bohužel marně, usiloval o opravu
koryta potoka. Práce začaly až na konci listopadu, snad
skončí do zámrazu. Cílem všeho tohoto snažení ať je pro
nás , pro všechny, hezký život na Dobré Vodě. I přes

různé pesimistické zprávy, kterými jsme zaplavováni z
televize, rozhlasu, novin Vám přejí všichni zastupitelé i já
k nastávajícím Vánočním svátkům i k Novém roku 2004
právě více optimismu, radosti ze života a zejména pevné
zdraví. Jiří Šabatka.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

se koná mimořádně v hotelu Emauzy ve středu dne 17. prosince 2003 od 16. hodin.
Program:
1. Odprodej pozemku paní Bendíkové.
2. Schválení obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích.
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2004.
Toto zasedání bude plynule pokračovat tradičním SETKÁNÍM SE SENIORY.

Všichni jste srdečně zváni. Začátek v 16, 30 hodin.
LINKA Č. 9 KONČÍ.
S koncem roku 2003 ukončí své putování mezi Českým Vrbným a Dobrou Vodou linka číslo devět. Neznamená to
však, že bychom přišli o pravidelnou linku MHD. Naše „devítka“ bude nahrazena nově zřízenou devatenáctkou a její
trasa se poněkud změní. Z Dobré Vody až na Senovážné náměstí DK pojede tak jako dosud. Potom však nebude
pokračovat Na Sady vpravo, nýbrž odbočí doleva směrem ke Krajskému úřadu (U Soudu), odbočí na Mánesovu směr
Dlouhá louka. Zastaví U Vodárny, Výstaviště, U Parku, U Výměníku, Otavská, Vltava, Globus a končí opět v Českém
Vrbném. Cestou zpět bude stavět u Delvity (zast. Ludvíka Svobody). Změnu trasy jsme ovlivnit nemohli, ta byla
zakomponována do koncepce změn celé MHD, která počítá např. s návratem trolejbusů do Pekárenské ulice. Podařilo
se však dojednat některé malé změny v jízdním řádu, pokud jsem pro ně dostal od obyvatel podněty. Odjezdy linek
byly rovnoměrněji rozloženy a snažili jsme se upravit je tak, aby téměř současně nejela desítka a devatenáctka.
Dopravní podnik vyčíslil výši dotace od obce Dobrá Voda u Českých Budějovic na tzv. prokazatelnou ztrátu. Ta činí
na příští rok 855 650 Kč. (letos s dotací kraje 729 739 Kč + 95 000 Kč). Vzhledem k tomu, že od této sumy se
pravděpodobně opět ještě odečte právě dotace od KÚ, lze považovat jednání s DP za úspěšná, poněvadž výsledná
suma by měla být nižší než letos. Kloubové autobusy budou postupně vytlačeny moderními nízkopodlažními vozy.
Jednání Dopravního podniku a vstřícnost jeho vedení při vzájemných setkáních bylo příkladné. JŠ.

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Obecní úřad v naší obci zaměstnává 1 stavebního technika na celý úvazek, 1 dokumentační pracovnici na celý
úvazek, účetní na půl úvazku a dva dělníky, dohromady 1
úvazek. V porovnání s obcemi (Ledenice, Borovany,
Lišov, Rudolfov) jen nepatrně většími co do počtu obyvatel je to velmi málo zaměstnanců. Formálně stanovený
úřední den máme v pondělí a ve středu. Úmyslně říkám
formálně stanovený, poněvadž přišel-li kdokoliv mimo
úřední dny i hodiny, nikdy nebyl vykázán s tím, že mu
nelze vyhovět. V době letních prázdnin jsme tyto úřední
hodiny omezili pouze na středu. K tomuto kroku mě vedl
pouze jediný důvod: zajistit všechny služby pro obyvatele
včetně ověřování podpisů alespoň jeden den v týdnu a to
po celý tento den. Právě k tomuto úkonu je třeba určitých
kvalifikačních předpokladů, nelze jej dělat stylem „tak mi
tam dejte starosto Vy to razítko, vždyť o nic nejde“, jak
mi řekl jeden pán. A protože i naše dvě úřednice, které k
tomuto úkonu mají oprávnění, si musí vybrat dovolenou
nebo mohou být v pracovní neschopnosti, zajistil jsem
celodenní přítomnost jedné z nich po dobu dovolených na
celou středu. Našla se však vnímavá osoba, která sice nic
nepotřebovala, nepřišla se na nic zeptat, ani proč jsme
tuto úpravu volili, ale tuto skutečnost prostě ohlásila na

Krajský úřad. Tam se problémem musel zabývat
minimálně jeden další úředník, aby vysvětlil že: „úprava
úředních hodin na obecních úřadech není řešena zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
ani jiným právním předpisem a usnesení vlády jsou
závazná jen pro orgány státní správy, pro orgány samosprávních celků (obcí) mají jen doporučující charakter.
Přijímat podání jsou však obce povinny každý pracovní
den. Tolik tedy úřední mluva. Přijde-li však čtyřčlená
rodina ověřit osm podpisů hodinu před koncem pracovní
doby s tím, že „večer to musí mít“, pak se skutečně vždy
vyhovět nedá. A přece stačilo zatelefonovat pár hodin
předem a věc se dala zařídit. Pochybuji však o tom, že by
jakýkoliv notář, který tento úkon také provádí, musel od
těchto lidí vyslechnou to, co tehdy já.
Jsme, zastupitelé i já, volenou samosprávou. Nejsme
profesionální úředníci a možná je to právě z hlediska
občana dobře. Měli bychom mít k sobě blíž. Někdy je
skutečně lépe přijít, nebo zvednout telefon a zeptat se,
nebo sjednat schůzku, než si stěžovat „na kraj“ .Také na
anonymy se těžko mi odpovídá. Skutečně se pořád (nebo
už zas?) bojíme? JŠ.

DOBRÁ VODA BUDE MÍT NOVÝ VODOVOD.
V naší obci začala zásadní rekonstrukce části stávající vodovodní sítě. V průběhu 13 měsíců bude vyměněno 4 335
metrů vodovodního potrubí. Vodovod na Dobré Vodě je v současné době napojen na Vodárenskou soustavu Jižní Čechy,

zásobované z nádrže Římov a z úpravny vody Plav. Tento systém zásobování vodou měněn nebude.

Vodovodní a kanalizační sítě na Dobré Vodě od roku 1997 provozuje společnost 1. JVS a.s.

1. JVS a.s. je specializovaná vodohospodářská společnost, jejímž hlavním předmětem činnosti je provozování
infrastrukturního majetku měst a obcí - především úpraven vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních
vod. Dodávky vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro téměř 190.000 obyvatel jihočeského a západočeského regionu.
Mezi její zákazníky patří například České Budějovice, Sušice, Veselí nad Lužnicí, Horažďovice, Vimperk, Vodňany,
Milevsko, Trhové Sviny či obce a města lipenské oblasti. 1. JVS a.s. je největší vodohospodářskou společností v České
republice, která nevznikla privatizací státních podniků vodovodů a kanalizací. Podle počtu zásobovaných obyvatel se řadí
na osmou příčku v republice.
Stavba byla zahájena v listopadu 2003. Předpokládané ukončení stavby je v říjnu 2004.

Potřebuje Dobrá voda nový vodovod? Odpověď na tuto otázku, kterou si mnozí z Vás právě teď kladou zní ano.
Vodovodní síť v obci Dobrá Voda vznikala postupně a časovému sledu odpovídaly i použité materiály. Větší část
vodovodní sítě je tvořena azbestocementovým potrubím. A právě vodovodní azbestocementové potrubí je dnes za hranicí
své životnosti. Druhou a poměrně zásadní skutečností je i fakt, že tento materiál není v souladu s nároky na zdravotní
nezávadnost. Výměnou vodovodního potrubí dojde tedy k podstatnému zlepšení zásobování vodou z hlediska zdravotní
nezávadnosti, ke snížení ztrát vody v síti a v neposlední řadě budou zajištěny bezporuchové dodávky pitné vody pro všechny obyvatele Dobré Vody. Celá akce bude prováděna ve třech etapách a to ve středu obce, západní části obce a v jižní části
obce Dobrá Voda. Viz. mapka.

Financování akce. Celá výměna azbestocementového vodovodního potrubí si vyžádá finanční částku vyšší než 25
milionů korun. Pokud bychom se podívali na rozdělení financí – vypadá takto:
Dotace z MZe v rámci programu
„Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“
Vlastní zdroje obce Dobrá Voda
Úvěrové zatížení obce Dobrá Voda
Příprava + další náklady obce
*, druhá, dosud neschválená varianta, o kterou je požádáno.

5 893 125 Kč (8 058 000 Kč *)
5 893 125 Kč
11 786 250 Kč (9 600 000 *)
2 000 000 Kč

Výměna vodovodních řadů řeší úplné nahrazení stávajících azbestocementových řadů novým potrubím z polyetylénu.
Tyto nové řady budou převážně ukládány ve stejných trasách jako potrubí stávající.

Etapy výstavby.
Práce je rozdělena do tří etap a to střed obce, západní část obce a jižní část obce.
Výměna ve středu obce zahrnuje ulice Na Barborce, U Lomu, Lázeňská, Zacharova I a Zacharova II, Na Kopečku, část ulice Požárníků, Hornická a K Lusnému.
Vyměněno v této etapě bude azbestocementové potrubí profilu 100, 125 a 150 mm za potrubí
polyetylén
160/9,5 mm délka
999,5 m
polyetylén
110/6,6 mm délka
441,7 m
polyetylén
90/5,4 mm délka
237,8 m
Výměna v západní části obce zahrnuje ulice Lázeňská, část Pod Lesem, Mládežnická, U Křížku, Potoční, Sadová
a část U Domova důchodců.
Vyměněno v této etapě bude azbestocementové potrubí DN 100 – 150 mm za potrubí
polyetylén
160/9,5 mm délka
449,9 m
polyetylén
110/6,6 mm délka
1 347,7 m
Výměna v jižní části obce zahrnuje ulice Na Vyhlídce a U Rybníku.
Zde bude azbestocementové potrubí nahrazeno potrubím
polyetylén
160/9,5 mm délka
842 m
polyetylén
110/6,6 mm délka
16,5 m
V rámci této akce dojde také v obci k přeložkám veřejného osvětlení a středotlakého plynu. Konkrétně v ulici Pod
Lesem budou také provedeny stavební úpravy komunikace.
V návaznosti na tuto investiční akci bude také provedena technická a právní kontrola vodovodních a kanalizačních
přípojek. V případě nejasností mohou majitelé parcel využít telefonního čísla 387 761 911. Na tomto telefonním čísle Vám
bude ze strany provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí v obci, společnosti 1. JVS a.s., poskytnuty potřebné informace. Majitelům žump a jímek na vyvážení se doporučuje napojit se v rámci rekonstrukčních prací v uvedených ulicích na
kanalizační síť.

Investor akce obec Dobrá Voda u Českých Budějovic
Zhotovitel akce Kašparů-Koller Stavitelství s.r.o.
Technický dozor investora VH - TRES s.r.o.
Provozovatel vodovodních a kanalizačních sítí 1. JVS a.s.
Ve výše uvedených ulicích bude postupně docházet k přepojování vodovodního řadu a s tím související omezení
dodávek vody. Tímto žádáme odběratele vody, kteří mají zvláštní požadavky na dodávky vody, aby se obrátili na dodavate le stavby a nebo na provozovatele vodovodní a kanalizační sítě v obci, společnost 1. JVS a.s.
Kontakty:
zhotovitel Kašparů-Koller stavitelství s.r.o.,
tel. 389 106 451
provozovatel 1. JVS a.s.
Tel. 387 761 911
Konkrétní jména ulic, kde bude docházet k přepojování vodovodního řadu a s tím související omezení dodávek vody,
bude vyvěšen na úředních deskách Obecního úřadu. Určitým vodítkem však může být skutečnost, že tam, kde se na vozov ce a chodnících objeví barevné značení podzemních sítí, do 14 dnů práce začnou, pokud je nezastaví mrazivé počasí, kdy
se s polyetylenem ani vodou pracovat nedá.

DAR KNIHOVNĚ.
Jedním z obyvatel zdejšího Domova důchodců je letos osmdesátiletý pan ing. arch. Josef Krupička. S panem
Krupičkou jsem se seznámil letos z jara. Zajímal se o historii obce a sháněl materiály o historii stavby Domova
důchodců. Tuto historii také velmi pečlivě zpracoval a jeden výtisk mi věnoval. Tento pán nabídl obci Dobrá Voda
knihy ze své soukromé knihovny. Kromě literatury, která má samozřejmě vztah k jeho životní profesi, je zde i mnoho
beletrie. Při předávání knih, které obohatí naši knihovnu, mi tento skromný člověk nabídl i sbírku svých vlastnoručně
kreslených obrazů. Rád jsem tuto nabídku přijal, protože věřím, že v budoucnu budeme moci tyto zajímavé obrazy
zpřístupnit veřejnosti. Za velkorysý dar panu Krupičkovi děkujeme a přejeme mu, aby se mu v naší obci ještě dlouho
líbilo a dobře dařilo! JŠ.
NEPOŘÁDEK V OBCI.
Jednou ze základních povinností starosty a zastupitelů obce je dbát o udržování pořádku v obci. Tato povinnost
vyplývá i ze zákona. Každý z nás se svou měrou podílí na pořádku i nepořádku a všichni návštěvníci a obyvatelé obce
nejsou nejvzornějšími občany. Něco lze přehlédnout. Určitě se však nikdo z nás nebude dál mlčky dívat, jak určitá
skupina lidí vědomě a úmyslně znečišťuje a poškozuje veřejný prostor. Jedná se v prvé řadě o schody vedoucí od
kapličky ke kostelu. Toto místo se stalo oblíbeným shromaždištěm dospívající mládeže. Nikdo z nás by proti tomu
neměl výhrady, v případě, že se toto místo nebude každodenně proměňovat v něco, pro co je chlév slušným názvem. S
čím vším se lze v tomto prostoru pravidelně setkat? Kouřící školní děti, poházené nedopalky od cigaret, obaly od
nápojů všeho druhu, nastlané množství nejrůznějších odpadků, použité prezervativy a mnoho dalších předmětů včetně
injekčních stříkaček s jehlami! Lavičky jsou pro normální posezení téměř nepoužitelné, neboť většina z těchto
návštěvníků sedí na opěradle. Špinavé, zabahněné boty si čistí o sedátko. To bývá znečištěno i plivanci a ještě něčím
dalším. Jednou si starosta dovolil těmto „uživatelům“cosi vytknou a nestačil si divit, jak výřečná tato školní mládež
je! Často rozbíjené veřejné osvětlení (někomu vadí i světla vánočního stromu) a jeho opravy stojí ročně spoustu
peněz. Sprejerské nápisy a kresby po zdech a stromech též nesvědčí o mimořádných duševních schopnostech autorů.
Neškodilo by, kdyby se rodiče těchto dětí občas podívali, jak se jejich ratolesti baví. Určitě je lepší vyřešit je vysvětlením než za pomoci přestupkové komise nebo Policie ČR. Dalším místem, kde dochází k porušování veřejného
pořádku, ale i zákona, je prostor konání pouťí.. Tento pozemek je majetkem Obecního úřadu a může být využíván
maximálně jako parkoviště pro soukromé automobily při sportovních akcích a pro návštěvníky plovárny. Soukromá
autorodea a akce, které nelze ani popisovat zde nemají co dělat. Pokus o zamezení vjezdu jsme učinili. Na vjezdových
místech byly nainstalovány uzavírací řetězy se zámky. Hned první den byly násilně odstraněny. Tato automobilová
společnost má jednu nevýhodu. Jejich vozy se v těchto místech pravidelně objevují a jejich SPZ máme k dispozici.
Projednáváme opatření v součinnosti s Policií ČR. Jelikož rozumná domluva není možná, sáhneme k tvrdším opat řením. Ničení dopravních značek je další nešvar. Málokdo z těchto nočních hrdinů si však uvědomuje, že pokud dojde
k nehodě a jejím účastníkem bude ten, kdo onoho lamače nebo sprejera při činu viděl, možná vyjde z anonymity. S.
Scheinpflug.

Zákon č. 243/2000 Sb., § 4- Daňové příjmy rozpočtů obcí.
V závěru roku odsouhlasí zastupitelstvo rozpočet obce na rok 2004. Do chvíle, než vešel v platnost zákon č.
243/2000 Sb., byl schopen ekonom nebo starosta obce zapracovat do obecního rozpočtu ekonomické vlivy v obci
nebo okolí. Podle tohoto zákona jsou však daňové příjmy na tyto vlivy málo citlivé. Pokud chce dnes někdo sestavit
rozpočtový výhled na příští rok, neřkuli léta, musí být buď dobrým ekonomem, který dokáže odhalit vlivy působící na
celorepublikové úrovni nebo požádat ministerstvo financí, aby daný rozpočtový výhled zpracovalo. Obec se na
procentní části z celostátního hrubého výnosu daní podílí určitým procentem, které jí stanoví MF v dohodě s ČSÚ.
Toto procento se stanovuje každoročně znovu. Obci se tedy každoročně mění množství daňových příjmů, a to i podle

vývoje počtu obyvatel všech obcí ČR. Je tak v situaci, kdy přijímá daňové příjmy, ale nemůže je předem přesně kvantifikovat. Další částí daňových příjmů jsou nesdílené daňové příjmy, které se mezi obcemi značně liší a každá obec je
schopna si je přibližně určit, spočítat a získat sama. Ty ovšem jsou v rozpočtu obce zastoupeny malým procentem.
Úkolem obecního zastupitelstva je tedy provedení co možná nejvěrohodnějšího odhadu příjmů a hlavně jejich vyvážení s výdaji obce, resp. velikostí výdajů pružně reagovat na vývoj příjmů. Cílem dobrého hospodáře je vytvořit a
hlavně dodržet rozpočet vyrovnaný. Schodkový rozpočet si mohu dovolit tehdy, vím-li předem jak schodek uhradím
(to říká zákon) a že vytvoření schodku je účelné (např. vím-li, že zvýšení DPH v příštím roce mi zvedne ceny služeb).
(1) Daňové příjmy rozpočtů obcí tvoří
a) výnos daně z nemovitostí; příjemcem je ta obec, na jejímž území se nemovitost nachází,
b) podíl na 20, 59 % z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty,
c) podíl na 20, 59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti a funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů,
d) podíl na 20, 59 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou
podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených pod písmenem c),
e) podíl na 20, 59 % z 60 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob sníženého
o výnosy uvedené v písmenech c) a d).
f) podíl na 20, 59 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů právnických osob, s výjimkou výnosů
uvedených v písmenu h) a v § 3 odst. 1 písm. a),
g) 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti,
a výnosu daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly
na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou
daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby a s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z
funkčních požitků srážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo
trvalého pobytu fyzické osoby,
h) daň z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, s výjimkou daně vybírané
srážkou podle zvláštní sazby,
i) podíl na 1, 5 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a
z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických
osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby.
(2) Každá obec se na uvedené procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) až f)
podílí stanoveným procentem. Procento zveřejní Ministerstvo financí v dohodě s Českým statistickým úřadem vyhláškou, vydanou každoročně s účinností od 1. září běžného roku, a to ve výši odpovídající poměru násobku počtu obyvatel obce podle bilance počtu obyvatel České republiky k 1. lednu běžného roku a koeficientu velikostní kategorie obce
k součtu těchto násobků všech obcí v České republice.
(3) Součástí daňového příjmu podle odstavce 1 písm. h) není úhrada rozdílu mezi daní vyměřenou nebo dodatečně
vyměřenou obci správcem daně a daní obcí přiznanou nebo dodatečně přiznanou ani příslušenství daně.
(4) Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. i) podílí stanoveným procentem. Procento stanoví Ministerstvo financí vyhláškou, vydanou každoročně s účinností od 1. září běžného roku, a to ve výši odpovídající poměru počtu zaměstnanců v obci, vykázanému v příloze k vyúčtování daně z
příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu, /9a/ k součtu zaměstnanců takto
vykázaných v jednotlivých obcích České republiky, a to k 1. prosinci bezprostředně předcházejícího kalendářního
roku.

Nová vyhláška obce.

Od 1. ledna 2004 bude platit nová obecně závazná vyhláška obce „O místních poplatcích“. Tato jediná vyhláška
ruší pět vyhlášek starých. K jejímu vzniku jsme přistoupili proto, aby byly poplatky uvedeny do souladu se současně
platnými zákony, byly pro občana přehledné a jasně formulované. Vyhláška zavádí a vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek z ubytovací kapacity,
d) poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
e) poplatek za provozovaný výherní hrací stroj,
f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
g) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
Většiny obyvatel se týkají poplatek ze psů a poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. U psů se zvyšuje poplatek ze 200Kč na 300 Kč a v
souladu se zákonem se poplatek za druhého a každého dalšího psa snižuje na 450 Kč. Za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu anebo poživatel
sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa 300 Kč. U dalšího poplatku, který platí každá fyzická
osoba, která má v obci trvalý pobyt; (za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný
nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narozených osob, za
které poplatek odvádějí) se zvyšuje částka na 400 Kč. Toto navýšení je způsobeno jednak neustále rostoucím množstvím odpadu, ale zejména zvýšenými platbami likvidujícím firmám. Do cen se totiž od 1. ledna začne promítat

zvýšená DPH za pohonné hmoty. Dotace obce na odpady za letošní rok činí asi 300 000 Kč. Tato zvýšení jsou v
porovnáním s poplatky v sousedních Budějovicích malá a snad budou chápána jako nezbytná nutnost. Za toto zvýšení
nabízíme odvoz separovaného odpadu každý týden, takže by už nemělo docházet k přeplňování odpadních nádob a
přidání ještě jednoho místa pro separovaný odpad. Kromě toho mobilní dvůr, kde můžete kromě železa odevzdat
téměř vše nepotřebné, budeme organizovat dvakrát ročně, první svoz před velikonocemi. Od ledna bude tato vyhláška
celá přístupná na internetu. JŠ.
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V letošním roce již bylo obtížnější uzavřít smlouvu na zimní údržbu
silnic. Jistě jste slyšeli, že i město České Budějovice má pro letošní
zimu k dispozici pouze 2 sypače a v soukromých firmách výběr není.
Na grafu vlevo vidíte nárůst ceny zimní údržby silnic v posledních
třech sezónách. Ceny jsou uvedeny bez DPH, čili vzhledem k nárůstu
cen pohonných hmot bude cena pro nastávající zimní období ještě
vyšší. Pokud to rozpočet na další roky dovolí, budeme uvažovat o
zakoupení zametacího vozu s možností zimního posypu komunikací,
včetně chodníků. JŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBRÁ VODA
V letošním roce má mateřská škola 3 třídy a to třídu Koťátka, Slůňátka a Bodlinky. Celkem do mateřské školy dochází a
je přihlášeno 64 dětí. Dvě třídy jsou smíšené, tzn. že jsou zde děti od 3 do 5 let a třetí třída je tvořena z dětí 5 až 6 letých a s
odkladem školní docházky.
Mateřská škola se zaměřuje na práci s keramickou hlínou, se kterou pracují již ti nejmenší. Postupně se naše práce
zdokonalují a jak děti rostou a nabírají zkušenosti, tak i výsledné práce jsou čím dál dokonalejší. Hotové dětské práce jsou
ke spatření jak ve výzdobě školy, tak na výstavách, kam každoročně putují ty nejzdařilejší. V loňském školním roce jsme
vystavovali na Českobudějovické Mateřince, což je festival mateřských škol v prostorách divadelního sálu Metropol, v
Jihočeském muzeu a na červencové výstavě dětských prací na Českobudějovické radnici. Úzkou spolupráci máme s
Domovem důchodců na Dobré Vodě, kam děti chodí potěšit stařečky písničkou i vlastnoručně vyrobenými dárky. V říjnu
jsme byli blahopřát ke 100. narozeninám babičce Anežce Klaudové. Na vánoce si děti připravují pásmo písniček a jako
milé překvapení zhotovujeme keramický betlém. Doufáme, že náš dárek stařečky potěší. M. Kozáková.

DOBROVODSKÉ ZVONY.
Jak jsme již psali, existují snahy o to, aby dobrovodský kostel měl plný počet 4 zvonů. Protože rozpočtovaná
částka je téměř 1 milion korun, zahájili jsme v září sbírku a věříme, že se celý projekt podaří realizovat i díky vaší
velkorysosti! Protože se opakují dotazy, kam posílat peníze, opakuji:
Příspěvky, za které děkujeme, lze posílat na účet číslo: 561129349/0800, variabilní symbol: 2005 .
Dr. Zdeněk Mareš,Th.D., duchovní správce,
Mgr. Jiří Šabatka, starosta obce
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