Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 1. dubna 2021

Zastupitelstvo obce

I.
-

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
informaci o provedené náhradní výsadbě
informaci ohledně opravy silnice Křižanov –Dobrá Voda – Víděň, termín zatím není
znám

II.
-

Bere na vědomí

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovatele zápisu p. Ing. Pavla Vítka a p. Jaromíra Urbánka
uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu dle návrhu s p. Miroslavem Špačkem, Dobrá
Voda, č. 114 (pachtýř) s účinností ode dne 1.4.2021 na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 10-let (deseti roků).
objednat dodání teplovzdušného agregátu (vytápění sálu KD) od firmy ROBUR, s.r.o.,
Popůvky dle nabídky
uzavřít darovací smlouvu s COOP družstvo Velké Meziříčí na finanční dar ve výši
77 416,87 Kč
příspěvek na provoz školy ve výši 5000,- Kč Městysu Křižanov
.
uzavřít Dohodu o zániku povinnosti dle návrhu
uzavřít Kupní smlouvu s firmou Ing. Ondřej Šrámek, Nové Veselí na odkup kůrovcového
dříví z obecního lesa dle návrhu
objednat zpracování webových stránek u firmy XART s.r.o., Velké Meziříčí dle návrhu
rozpočtová opatření č. 2/2021 dle návrhu
dodatek č.5 ke kupní smlouvě na zajištění odvozu separovaného odpadu s firmou AVE
CZ odpadové hospodářství s.r.o. dle návrhu
zveřejnit záměr na prodej obecního pozemku parcela č.929/2 – ostatní plocha o výměře
651 m2 v k.ú. Dobrá Voda
označit sazenice v obecním lese dřevěnými kolíky

III. Rozhodlo
-

o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Dobrá Voda z vlastního podnětu a to zkráceným
postupem v souladu s ustanovením § 55a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (dále jen ,,stavební zákon“)
o obsahu Změny č. 1 Územního plánu Dobrá Voda, uvedený v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
o ustanovení určeného zastupitele v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. f)
stavebního zákona, kterým je Vladimír Zástěra – starosta obce

V Dobré Vodě 7.4.2021

-----------------------------místostarosta obce

-----------------------------starosta obce

