
Obec Dobrá Voda 
 
 

Zápis schůze zastupitelstva obce Dobrá Voda č. 2/2022,  
konané dne 8.dubna 2022 

 
 
 

Přítomni: Vladimír Zástěra, Jaromír Kubiš, Stanislav Pekárek, Ing. Vladimír Hladík,  
Miroslav Špaček, Ing. Pavel Vítek, Jaromír Urbánek, Pavel Kadlec 
 
Omluveni:  Ing. Jiří Dlouhý 
 
 
Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu zasedání 
2. Zpráva o plnění usnesení 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Nabídka na projekt přípojek splaškové kanalizace 
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce  
6. Žádost COOP družstva V.M. o pokrytí ztráty prodejny v obci 
7. Žádost o schválení účetní uzávěrky k 31. 12. 2021 – škola 
8. Smlouva se SVaK Žďársko  
9. Smlouva o poskytování odborných knihovnických služeb 
10. Smlouva na zhotovení plynového topení – kaple 
11. Smlouva na prodej kůrovcového dříví 
12. Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. 
13. Odměna za zápis do kroniky za rok 2021 
14. Vedení kroniky od r. 2022 
15. Program obnovy venkova Vysočiny 2022 
16. Dotační program Venkovské služby 2021 
17. Schválení cenových nabídek na vrata a vchodové dveře u hasičské 

zbrojnice 
18. Žádosti o koupi pozemků 
19. Nákup pozemků 
20. Rozpočtová opatření 

                             21. Různé 
                             22. Nabídka k zakoupení dárkového balíčku od firmy BONA HELPO s.r.o 
                             23. Předkupní práva z pozemku 
 
 
  

 
Zápis z jednání:   
1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 08.04.2022 

v 19,00 hodin. Starosta dal návrh na doplnění programu o bod 22 Nabídka k zakoupení 
dárkového balíčku od firmy BONA HELPO s.r.o. a bod 23 Předkupní práva z pozemku. 
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu včetně 
doplněných bodů. 

        Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů. 



2. Byla přednesena zpráva o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení.          

3. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ing. Pavel Vítek a Pavel Kadlec 
Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 

4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje  cenovou nabídku na zpracování projektové 
dokumentace na akci Dobrá Voda – Kanalizace a ČOV, přípojky kanalizace splaškové – 
soukromé části, dle návrhu od firmy Marek Charvát, Velké Meziříčí. 
          Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
5.  Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2021. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost COOP družstva V.M. o poskytnutí finančního daru 

na pokrytí ztráty prodejny v obci za rok 2021 ve výši 119 889,- Kč. ZO schvaluje uzavřít 
darovací smlouvu s COOP družstvo Velké Meziříčí na  finanční dar ve výši 119 889,- Kč. 

        Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
7.  Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní závěrku k 31.12.2021 příspěvkové 
organizace Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda bez připomínek. 
    Pro 8 hlasů                          Proti   0 hlasy                Zdržel se  0 hlas 
8. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavřít Smlouvu  se SVaK Žďársko na  
poskytnutí finančních prostředků na vypracování projektové dokumentace na kanalizaci dle 
návrhu ve výši 720 000,- Kč. 
    Pro 8 hlasů                          Proti   0 hlasy                Zdržel se  0 hlas 
9. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavřít Smlouvu o poskytování odborných 
knihovnických služeb  Knihovnou Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sáz.,dle návrhu. 
      Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
10. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na akci ,,Plynofikace 
Kaple, Dobrá Voda“ s firmou UCHYTIL s.r.o., dle návrhu. 
      Pro 8 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdržel se 0 hlas 
11. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavřít Kupní smlouvu s firmou Ing. Ondřej 
Šrámek, Nové Veselí na odkup kůrovcového dříví z obecního lesa  dle návrhu. 
      Pro 8 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdržel se 0 hlas 
12. Zastupitelstvo obce projednalo žádost Linky bezpečí, z. s., o finanční příspěvek na 

podporu provozu Linky bezpečí ve výši 3000,-- Kč. Bylo odhlasováno  neposkytnout 
příspěvek.  

      Pro 8 hlasů                           Proti   0 hlasů                Zdržel se 0 hlas 
13. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje odměnu pro kronikářku za zápis do kroniky za 

rok 2021 ve výši 7 500,- Kč. 
     Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení vedení kroniky paní Miladou Špačkovou. 

Zastupitelstvo obce děkuje p. Špačkové za dlouholetou svědomitou práci. Do poloviny 
května 2022 mohou občané podat návrh na  nového kronikáře na Obecním úřadě. 

15. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s možností čerpání dotace z programu Obnovy 
venkova Vysočiny 2022. Zastupitelstvo obce rozhodlo požádat o dotaci z programu 
Obnovy venkova Vysočiny 2022 na vybudování plotu na  na par. č.1224/5 v k.ú. Dobrá 
Voda. 

      Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
16. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s možností čerpání dotace z programu 

Venkovské služby 2022. Dotaci je možno čerpat na provoz ,,kamenné“  prodejny potravin 
nebo smíšeného zboží. ZO schvaluje podat žádost o dotaci. 

      Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 



17. Zastupitelstvo projednalo a schvaluje cenovou nabídku  na plastové dveře od Pavla 
Hladíka, Dobrá Voda dle návrhu a cenovou nabídku na dvoukřídlová vrata od Stanislava 
Pekárka, Velké Meziříčí dle návrhu do budovy hasičské zbrojnice. 

     Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
 
18.1. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o koupi části pozemku par.č. 2239/1, výměra cca. 
110   m2 a části pozemku par. č. 1847 cca 60 m2 v k. ú. Dobrá Voda. Bylo odhlasováno 
nezveřejnit záměr na prodej těchto pozemků.  
    Pro  7 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  1 hlas 
18.2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o koupi pozemku par.č. 1586/20, výměra 289   
m2 v k. ú. Dobrá Voda. Bylo odhlasováno nezveřejnit záměr na prodej tohoto pozemku.  
      Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
18.3. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr na prodej části pozemku par. č. 2182/12 
v k.ú.  Dobrá Voda, výměra  cca. 83 m2 (tato část je již dlouhodobě oplocena).   
        Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
18.4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o koupi části pozemku par.č. 2182/12, výměra 
cca. 52,65 m2   v k. ú. Dobrá Voda. Bylo odhlasováno nezveřejnit záměr na prodej tohoto 
pozemku.  
      Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
19. Zastupitelstvo projednalo návrh na odkup části pozemku par. č. 1854, 1853,1832, a dále 
navrhuje jednat o darování obci části parcel č. 1840,1837,1836,1835,1834,1833 v k.ú Dobrá 
Voda u Křižanova. 
20.1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2022 a 2/2022, které bylo 
schváleno starostou obce. 
20.2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2022 dle návrhu. 
            Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
21. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k zajištění cenových nabídek na vydání knihy o 
historii Dobré Vody, kterou zpracoval p. Sadílek a objednání tisku u firmy s nejvýhodnější 
nabídkou.   
22.  Zastupitelstvo zamítá nabídku na zakoupení dárkového balíčku od firmy BONA HELPO     
s.r.o. 
          Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
23. Zastupitelstvo obce souhlasí s výmazem předkupního práva z pozemku p.č. 831/18, p.č. 
st. 238 a p.č. st. 239 ve vlastnictví Ing. Věry Částkové a Pavla Částka, DiS., neboť podmínky 
pro výmaz byly splněny. 
          Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů         
 
   
Schůze zastupitelstva obce byla ukončena v 21,50  hod.  
 
Zápis provedla:  Zdenka Kadlecová 
 
Zápis ověřili: Ing. Pavel Vítek 
                                 
                      Pavel Kadlec 
                                                                                   
                                                                             
                                                                                
                                                                                            Vladimír Zástěra  – starosta 
V Dobré Vodě, dne 13.04.2022 


