
                                                           Obec Dobrá Voda 
 

Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda 
ze dne 11.června 2021 

 
 
 

Zastupitelstvo obce  
 
 

I. Bere na vědomí  
 

- zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce 
- informaci ohledně dotace na ,,Protipovodňové opatření obce Dobrá Voda“ na rozhlas, 

která nám již byla zaslána na účet ve výši 465 420,64 Kč 
- informaci ohledně schválené dotace radou Vysočiny ve výši 300 000,- Kč  na nákup 

auta pro JSDH Dobrá Voda 
 

 
II. Schvaluje 

 
- program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu 
- ověřovatele zápisu:  p. Jaromír Urbánek a p. Ing. Jiří Dlouhý 
- Závěrečný účet obce za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez 

výhrad 
- Účetní závěrku obce za rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu 
-  souhlas  příspěvkové organizaci – ZŠ a MŠ Dobrá Voda,  s realizací projektu OP VVV, 

Výzva č. 02_20_080 – Šablony III s názvem projektu ,,Šablony III-Profesní rozvoj 
pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Dobrá Voda“. 

- prodej pozemku par. č. 210/13, k.ú. Dobrá Voda o výměře     102 m2 p. Pavlu Hladíkovi, 
za cenu 35,- Kč /1 m2 

- odkoupení pozemku p.č.1069/3 (ostatní plocha) k.ú. Dobrá Voda o výměře 396 m2    od p. 
Ondřeje Vítka, za cenu 35,- Kč /1 m2 

- zveřejnit záměr na prodej části pozemku p.č. 2182/1  o výměře cca. 91 m2  
- rozpočtová opatření č. 4/2021 dle návrhu 
- cenovou nabídku od firmy K design, Velké Meziříčí, na opravu podlahy ve škole, jedná se 

o třídu v horním patře, za cenu včetně DPH 71 677,98 Kč 
- cenovou nabídku od firmy Dřevodesign, , na zhotovení nábytku do  školy,  za cenu bez 

DPH 92 100,- Kč 
- nákup frézované asfaltové drtě, za cenu 100,- Kč/1 t včetně dopravy + DPH, od firmy M – 

Silnice, na opravu místních komunikací. 
 
          

 
   V Dobré Vodě 16.6.2021 
 
 
-----------------------------                                                              ------------------------------ 
    místostarosta obce                                                                            starosta obce                                                    


