Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 14. května 2021

Zastupitelstvo obce

I.
-

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.

II.
-

Bere na vědomí

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovatele zápisu p. Stanislava Pekárka a p. Ing. Vladimíra Hladíka
zveřejnit záměr na prodej pozemku par. č. 210/13 v k.ú. Dobrá Voda, výměra 102 m2.
prodej pozemku par. č. 929/2 (ostatní plocha) o výměře 651 m2 manželům Elišce a
Vladimíru Zástěrovým za cenu 10,- Kč /1 m2
uzavřít s Pavlem Ondráčkem, STUDIO-P,Žďár nad Sáz.,Smlouvu o dílo na vypracování
Změny č.1 Územního plánu obce Dobrá Voda dle návrhu. Cena díla celkem 79 840,-Kč
cenovou nabídku od firmy Miroslav Špaček, Dobrá Voda č.p. 114, na opravu části cesty
na par.č.2194 v k.ú.Dobrá Voda (od Pekárkových směrem do Zástav) dle návrhu. Cena
včetně DPH 254 000,- Kč.
Provozní řád pro ,,Sportoviště s umělým povrchem Dobrá Voda
žádost Domácího hospice Vysočina na poskytnutí finančního daru na činnost pro rok
2021 ve výši 10 000,-- Kč
odměnu pro kronikářku za zápis do kroniky za rok 2020 ve výši 7 500,- Kč
nákup přívěsu pro SDH Dobrá Voda dle cenové nabídky od Vezeka s.r.o., Velké Meziříčí
za cenu celkem 94 780,- Kč včetně DPH
zakoupení výrobků od firmy BONA HELPO s.r.o., Frýdek Místek v hodnotě 1000,-Kč
rozpočtová opatření č. 3/2021 dle návrhu

III. Rozhodlo
-

-

požádat o dotaci z programu Obnovy venkova Vysočiny 2021 na opravu místní
komunikace na par. č. 2194 v k.ú. Dobrá Voda.

IV. Zamítá
žádost Linky bezpečí, z. s., o finanční příspěvek na podporu provozu Linky bezpečí ve
výši 3000,-- Kč
žádost o podporu Diakonie ČCE, Středisko v Myslibořicích na výstavbu nového domova
pro seniory
poptávku p. Jakuba Singera na pronájem výletiště na uspořádání kulturní akce (zábavy či
diskotéky).

V. Informace
-

-

Zastupitelstvo obce jednalo o zaměření hranice pozemku a zhotovení plotu na hranici
s pozemkem manželů Jesenských.
VI. Ukládá
starostovi obce jednat s p. Ondřejem Vítkem ohledně odkoupení pozemku par. č. 1069/3
(ostatní plocha) v k.ú. Dobrá Voda

V Dobré Vodě 19.5.2021

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

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

