
                                                           Obec Dobrá Voda 
 

Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda č. 3/2022 
ze dne 6. června 2022 

 
Zastupitelstvo obce  
 

I. Bere na vědomí  
 

- zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce 
- Rozpočtové opatření č. 4/2022, které bylo schváleno starostou obce 
-  

 
II. Schvaluje 

 
- program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu včetně doplněného  bodů č. 16 do 

programu 
- ověřovatele zápisu  p. Jaromíra Urbánka a Miroslava Špačka 
- Účetní závěrku obce za rok 2021 bez připomínek a rozdělení hospodářského výsledku dle 

návrhu 
- Závěrečný účet obce za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez 

výhrad 
- nákup pozemku par. č. 1854/2 výměra 29 m2, par. č. 1853/2 výměra 121 m2, par. č. 

1832/2 výměra 9 m2, par. č. 1833/2 výměra 13 m2, par. 1834/2 výměra 20 m2, par. č. 
1835/2 výměra 21 m2, par. č. 1837/2 výměra 15m2, par. č. 1852/2 výměra 9 m2, par. 
č.31/2 výměra 13  m2, par. č. 1817/2 výměra 17 m2 

- prodej části obecního pozemku par. č.2182/12, k.ú. Dobrá Voda o výměře cca. 83 m2, za 
cenu 35,- Kč / m2 manželům Bohumilu a Miluši Turkovým 

- zveřejnit záměr na prodej  pozemku par. č. 1818/6 v k.ú.  Dobrá Voda, výměra  60 m2 .   
-   zveřejnit záměr na prodej  pozemku par. č. 2182/28  výměra  20 m2 .  2182/29 výměra 27            
m2,  par. č. 2182/30 výměra 17 m2.  v k.ú. Dobrá Voda 
- záměr na prodej  pozemku par. č. 2182/6 v k.ú.  Dobrá Voda, výměra  79 m2 

 
- Zastupitelstvo obce Dobrá Voda 

 po projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Dobrá Voda odborem  výstavby a 
územního rozvoje Městského úřadu Velké Meziříčí  

   I. ověřuje 
    soulad Změny č. 1 Územního plánu Dobrá Voda s Politikou územního rozvoje České   
republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou Krajem Vysočina, se stanovisky 
dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění, 
doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Dobrá Voda 
neshledalo žádný rozpor. 
     II. souhlasí 
s vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 1 Územního plánu Dobrá Voda, 
vyhodnocením připomínek zpracovaným pořizovatelem a určeným zastupitelem. 
     III. vydává 
podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, 
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 



plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a 
následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 
1 Územního plánu Dobrá Voda. 

- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.:  NM-014330070572/001-YPM, p. č. 
2228/1 v k. ú. Dobrá Voda dle návrhu 

- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.:  NM-014330070567/002-YPM, p. č. 
2220 v k. ú. Dobrá Voda dle návrhu 

- žádost Domácího hospice Vysočina na  poskytnutí finančního daru na činnost ve výši 
10 000,-- Kč 

- Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 67 a § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje počet členů zastupitelstva obce 
Dobrá Voda na volební období 2022-2026 ve výši 9 členů. 

- do funkce  kronikářky  obce paní Mgr. Olgu Čermákovou 
- upravenou cenovou nabídku na zhotovení ohrazení sportoviště s umělým povrchem, od 

firmy Miroslav Špaček, Dobrá Voda 114, dle položkového rozpočtu stavby 
- zakoupení knihy s leteckými snímky regionu Velké Meziříčí a okolí. 

 
 
                 

 
 
               III.       Zamítá 

- žádost o koupi pozemku par.č. 1586/20, výměra 289   m2 v k. ú. Dobrá Voda 
 
 
 
 
 
              IV.       Informace 

- o uzavírce obce Vídeň v měsíci červenci 2022. Zastávka autobusu bude přesunuta ke 
kulturnímu domu a provoz po komunikaci kolem dráhy bude řízený semafory 

- Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se vzory kandidátních listin pro volby do OZ a 
s termíny jejich odevzdání. 

- Mateřská škola bude z důvodu rekonstrukce podlahy ve třídě MŠ mimo provoz od 
1.7.2022 do 31.8.2022. 
 
                

 
 

   V Dobré Vodě 08.06. 2022 
 
 
 
------------------------------                                                              ------------------------------ 
    místostarosta obce                                                                            starosta obce                                                    


