
Obec Dobrá Voda 
 
 

Zápis schůze zastupitelstva obce Dobrá Voda č. 6/2022,  
konané dne 9.září 2022 

 
 
 

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

1. Zahájení, schválení programu zasedání 
2. Zpráva o plnění usnesení 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Smlouva na stavební dozor 
5. Kanalizace, kanalizační přípojky 
6. Rozpočtová opatření  
7. Různé 
8. Zřízení služebnosti inženýrské sítě 

                              
 
 
  

 
Zápis z jednání:   
1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 09.09.2022 

v 19,00 hodin. Dal návrh na doplnění programu o bod 8. Zřízení služebnosti inženýrské 
sítě. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu včetně 
doplněného bodu 8. Zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

        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. Pavel Kadlec a p. Miroslav Špaček 

Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje  Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru 
investora při realizaci stavby ,,Stavební úpravy budovy KD v Dobré Vodě“ s Ing. Michalem 
Krejčím, stavební, projektová a poradenská činnost, Křižanov 80, dle návrhu. 
          Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
5.  Starosta obce podal informaci, že byla podepsána se Státním pozemkovým úřadem 

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku, který je určen k zastavění stavbou ČOV a 
příjezdové cesty. V zasedací místnosti KD se v určené dny projednávají s projektantem 
kanalizace umístění kanalizačních přípojek s majiteli staveb. Zastupitelstvo obce bere 
informace na vědomí. 

6.1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7/2022, která byla schválena 
starostou obce. 

6.2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2022 dle návrhu.  



       Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
7. 1. Starosta podal informaci  o stavu peněz na bankovních účtech obce. 
7. 2. V obci byla provedena firmou Deratizace4D, s.r.o. celoplošná deratizace – pokládka 

nástrah.  
8. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr na zřízení služebnosti inženýrské sítě na par. 

č. 2235 a par. č. 2228/1 k.ú. Dobrá Voda u Křižanova z důvodu umístění vodovodního 
potrubí přivádějícího pitnou vodu na pozemek par. č. 1909/1 a par. č. 1908/1 k.ú. Dobrá 
Voda u Křižanova. 

         Pro  8 hlasů                          Proti   0 hlasů                Zdržel se  0 hlasů 
 
Schůze zastupitelstva obce byla ukončena v 19:50  hod.  
 
Zápis provedla:  Zdenka Kadlecová 
 
Zápis ověřili: Pavel Kadlec 
                                 
                      Miroslav Špaček 
                                                                                    
                                                                                
                                                                                 
                                                                                            Vladimír Zástěra  – starosta 
V Dobré Vodě, dne 14.09.2022 


