
                                                           Obec Dobrá Voda 
 

Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda č. 4/2022 
ze dne 8. července 2022 

 
Zastupitelstvo obce  
 

I. Bere na vědomí  
 

- zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce 
- Rozpočtové opatření č. 5/2022, které bylo schváleno starostou obce 

 
 

 
II. Schvaluje 

 
- program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu včetně doplněných  bodů do programu 
- ověřovatele zápisu  p. Ing. Vladimíra Hladíka a Stanislava Pekárka 
-  bezúplatný převod  pozemku par. č. dle KN 1821/3 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova podle 

§7,odst.1 písm.b) zákona číslo 503/212 Sb.a pověřuje starostu obce podáním žádosti na 
Státní pozemkový úřad.  

- Smlouvu o dílo s firmou Štěpánková Milana EUROPROJECT, Velké Opatovice, na 
přípravu a zpracování následné administrace z národního dotačního programu, jehož 
poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s názvem ,,Stavební úpravy budovy 
KD v Dobré Vodě“  dle návrhu 

- Příkazní smlouvu s firmou Štěpánková-tendr s.r.o., Boskovice, na zadání a provedení 
výběrového řízení na akci ,,Stavební úpravy budovy KD v Dobré Vodě“  dle návrhu 

- cenovou nabídku na zhotovení nábytku do MŠ Dobrá Voda firmou Antonín Jízdný Dřevo 
Design, dle návrhu 

- cenovou nabídku na podlahovou krytinu do MŠ Dobrá Voda od firmy Antonín Kozel – 
K design, dle návrhu 

- nabídku na zakoupení dárkového balíčku od firmy BONA HELPO s.r.o. v hodnotě 1 300,-  
Kč vč. DPH 

- oslovit pro vypracování nabídky na ,,Stavební úpravy budovy KD v Dobré Vodě“ tyto 
firmy: 

     - GEST stavby, s.r.o., Pod Hradbami 2006/9, 594 51  Velké Meziříčí, IČ: 14052903 
     - GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01  Velké Meziříčí, IČ: 15544451 
     - Stylstav, s.r.o., Křižanov 256, 594 51, IČ: 26916096 
     - BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o., Karlov 169/88, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 25317873 
- Dodatek č. 14 ke Smlouvě  o jiných pracech a výkonech č. 6/TKO/2009 ze dne 1.12.2008 

s Technickými službami Velké Meziříčí dle návrhu. 
- Smlouvu na vybudování oplocení u víceúčelového hřiště s firmou Miroslav Špaček, 

Dobrá Voda 114, dle návrhu 
- cenovou nabídku od firmy STAOB, Vídeň 139 na rekonstrukci podlahy v MŠ Dobrá 

Voda, dle návrhu. 
- členy do výběrové komise pro akci ,,Stavební úpravy budovy KD v Dobré Vodě“ : 

 - Vladimír Zástěra, starosta obce 
 - Jaromír Kubiš, místostarosta obce 
 - Ing. František Mužátko 
 



 
 
 

 
 

                 
 
 
               III.       Informace 

- o stavu peněz na bankovních účtech  
- o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč v rámci  programu ,,Venkovské služby 2022“. 

 
 
 
 
 

 
 

   V Dobré Vodě 10.07.2022 
 
 
 
------------------------------                                                              ------------------------------ 
    místostarosta obce                                                                            starosta obce                                                    


