
                                                           Obec Dobrá Voda 
 

Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda 
ze dne 10. září 2021 

 
 
 

Zastupitelstvo obce  
 
 

I. Bere na vědomí  
 

- zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce 
- informaci o finanční podpoře od MŠMT pro ZŠ a MŠ Dobrá Voda ve výši 475 530,- Kč. 

Dotace bude zaslána na účet obce Dobrá Voda, a obec převede na účet školy. 
 

II. Schvaluje 
 

- program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu 
- ověřovatele zápisu  p. Stanislava Pekárka a p. Ing. Vladimíra Hladíka 
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene se společností EG.D, 

a.s., Černá Pole, Brno, akce - stavba „D. Voda, příp. NN, p. č. 1828/6, Bačák“, zřízení 
kabelového vedení na par.č. 2228/1 dle návrhu 

- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene se společností EG.D, 
a.s., Černá Pole,Brno, akce - stavba „D. Voda, rozš.DSNNk,  p. č. 18, Sedláčková“, 
zřízení kabelového vedení NN na par. č. 2220, dle návrhu 

- prodej části obecního pozemku par. č. 210/22, k.ú. Dobrá Voda o výměře cca. 25 m2 sl. 
Radce Křikavové, Dobrá Voda č.p. 29, za cenu 35,- Kč / m2 

- prodej části obecního pozemku par. č. 210/22, k.ú. Dobrá Voda o výměře cca. 34 m2 p. 
Pavlu Plehsbergerovi, Dobrá Voda č.p. 86, za cenu 35,- Kč / m2 

- prodej části obecního pozemku par. č. 210/22, k.ú. Dobrá Voda o výměře cca. 44 m2 p. 
Jiřímu Coufalovi, Dobrá Voda č.p. 24, za cenu 35,- Kč / m2 

- prodej části obecního pozemku par. č. 210/22, k.ú. Dobrá Voda o výměře cca. 43 m2 p. 
Davidovi Vítkovi, Dobrá Voda č.p. 26, za cenu 35,- Kč / m2. 

- zadat zhotovení ohrazení sportoviště s umělým povrchem, firmě Miroslav Špaček, Dobrá 
Voda 114, za rozpočtovanou cenu 180 912,19 Kč včetně DPH. 

- nabídku historika p. Jaroslava Sadílka na  zpracování  starších dějin historie obce Dobrá 
Voda. 

- Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství. 

- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na  zřízení práva služebnosti inženýrské sítě mezi p. 
JUDr. Jaromírem Hammerem (budoucí povinný) , SVK Žďársko (budoucí oprávněný)  a 
Obcí Dobrá Voda, dle návrhu 

- rozpočtová opatření č. 6/2021 dle návrhu 
- zveřejnit záměr na prodej pozemku par. č. 1827  o výměře   514 m2 a par. č. 1818/4 o 

výměře 57 m2 v k. ú. Dobrá Voda 
- uskutečnit vítání občánků v průběhu měsíce října 2021 
- uspořádat vycházku do Urbanic k památnému kameni, v neděli 19.9.2021, odchod od 

hasičky v 13.00 hod 
 



 
                    III. Jmenuje 
- Ing. Pavla Vítka členem Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Dobrá Voda, 

příspěvkové organizaci 
 

 
 
 
   V Dobré Vodě 15.09.2021 
 
 
 
 
-----------------------------                                                              ------------------------------ 
    místostarosta obce                                                                            starosta obce                                                    


