
                                                           Obec Dobrá Voda 
 

Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda 
ze dne 10. prosince 2021 

 
Zastupitelstvo obce  
 

I. Bere na vědomí  
 

- zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce 
- příkaz k provedení inventarizace majetku za rok 2021 
- informaci o stavu peněžních prostředků na bankovních účtech obce 
- informaci ohledně Změny územního plánu č.1 
- informaci p. Pekárka ohledně pořízení plynového vytápění kaple 
- nákup kontejnerů na posyp cesty v nové zástavbě 

 
 

 
II. Schvaluje 

 
- program zasedání zastupitelstva obce a doplnění bodu 18 a 19 dle návrhu  
- ověřovatele zápisu  p. Stanislava Pekárka a p. Ing. Vladimíra Hladíka 
- rozpočet obce pro rok 2022 dle návrhu 
- závazné ukazatele a finanční příspěvek na provoz pro rok 2022  pro příspěvkovou 

organizaci Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda 
- Strategický rozvojový dokument ,,Rozpočtový výhled na období 2022 – 2024“ s platností 

do 31.12.2024  
- členy do inventarizační komise a do likvidační komise 
- Plán inventur pro rok 2021 
- Dodatek č. 13 ke Smlouvě  o jiných pracech a výkonech č. 6/TKO/2009 ze dne 1.12.2008 

s Technickými službami Velké Meziříčí 
- prodej části obecního pozemku par. č.2182/1 , k.ú. Dobrá Voda o výměře cca. 72 m2 

manželům Skalníkovým za cenu 35,- Kč / m2 
- prodej části obecního pozemku par. č.2182/1 , k.ú. Dobrá Voda o výměře cca. 98 m2  za 

cenu 35,- Kč / m2 p. Ing. Vladimíru Hladíkovi 
- prodej obecního pozemku par. č.1818/5 , k.ú. Dobrá Voda o výměře 139 m2 , který 

vznikne z pozemku par.č. 1818/2 p. Hammerovi za cenu 35,- Kč / m2 
- žádost manželů Zdeňky a Martina Nedomových, Dobrá Voda č.p. 78 o koupi  části 

obecního pozemku par. č.1847 o výměře 16 m2 , par.č.2182/1 o výměře 4 m2 a par. 
č.2239 o výměře 228 m2, k.ú. Dobrá Voda za cenu 35,- Kč / m2 

- žádost p. Vladimíra Zástěry o ukončení Dohody o pracovní činnosti – správce lesa 
k 31.12.2021 dohodou 

- uzavřít Smlouvu s p. Vladimírem Zástěrou, Dobrá Voda č.p. 115 na obstarání úkonů 
spojených se správou obecních lesů 

- převzetí daru pro ZŠ a MŠ Dobrá Voda od MOST Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí 
- rozpočtová opatření č. 8/2021 dle návrhu 
- dodatek č.6 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu a dodatek č. 2 ke 

smlouvě o díle, uzavřené dne 8.8.2007 s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o 
- cenovou nabídku pro rok 2022 na lesní práce od firmy Ing. Radek Buk, Jabloňov č.p. 134 

dle cenové nabídky 



 
 
                      
                    III.       Pověřuje starostu obce 
- k provedení rozpočtových opatření ke konci roku 2021 

 
 
 
 
 
              IV.       Zamítá 
 
 

- žádost o příspěvek Diakonie ČCE, Středisko v Myslibořicích  
- žádost  CZP kraje Vysočina, o.p.s. o příspěvek na provoz 

 
 
 
 
 

   V Dobré Vodě 15.12. 2021 
 
 
 
 
------------------------------                                                              ------------------------------ 
    místostarosta obce                                                                            starosta obce                                                    


