Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 12. Listopadu 2021

Zastupitelstvo obce
I.
-

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
zprávy z provedených kontrol kontrolního a finančního výboru, nebyla zjištěna
pochybení
výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2021 do 30.9.2021.
Nebyly shledány závady a pochybení
žádost o ukončení práce kronikářky k 1.1.2022
II.

-

-

Bere na vědomí

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce včetně doplněných bodů do programu
ověřovatele zápisu p. Jaromíra Urbánka a p. Miroslava Špačka
prodej části obecního pozemku par. č.210/18 , k.ú. Dobrá Voda o výměře 12 m2 p. Pavlu
Adamcovi, Brno-Bystr,č.p.120 E , za cenu 35,- Kč / m2
prodej části obecního pozemku par. č.210/18, k.ú. Dobrá Voda o výměře 61 m2 p. Marii
Dřímalové, Jívoví č.p.74 , za cenu 35,- Kč / m2
vyvěsit záměr na prodej části obecního pozemku par. č. 2182/1, k.ú. Dobrá Voda o
výměře cca.170 m2
vyvěsit záměr na prodej části obecního pozemku par. č.1847 o výměře 16 m2 ,
par.č.2182/1 o výměře 4 m2 a par. č.2239 o výměře 228 m2, k.ú. Dobrá Voda
prodej obecního pozemku par. č.1818/4 , k.ú. Dobrá Voda o výměře 57 m2 a par. č. 1827
o výměře 514 m2 p. Jaromíru Hammerovi, Křižanov č.p. 422 , za cenu 35,- Kč / m2
vyvěsit záměr na prodej obecního pozemku par. č. 1818/5,o výměře 139 m2 v k.ú. Dobrá
Voda, který vznikne z pozemku par.č. 1818/2
uzavřít Smlouvu se SVaK Žďársko na poskytnutí finančních prostředků na vypracování
dokumentace na kanalizaci dle návrhu
Obec Dobrá Voda souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci ,,Stavební úpravy budovy
KD v Dobré Vodě“ z podprogramu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul 117d8210E, Rekonstrukce a přestavba veřejných budov z Ministerstva pro
místní rozvoj.
cenovou nabídku od EUROPROJECT DOTACE Milana Štěpánková, Světlá 54, na
zpracování žádosti o tuto dotaci, dle návrhu
investiční záměry na rok 2022: Stavební úpravy budovy KD, oprava místních
komunikací, nové topení do kaple, dveře do hasičské zbrojnice, oplocení Sportoviště
s umělým povrchem, vybavení školy nábytkem a nářadím do tělocviku
rozpočtová opatření č. 7/2021 dle návrhu
zakoupení dárkového balíčku na podporu Denního stacionáře ŠKOLA ŽIVOTA od
BONA HELPO s.r.o

-

-

pověření starosty k provádění/schválení rozpočtových opatření a to následovně: u příjmů
neomezeně a u výdajů do výše 200 000,- Kč, s tím, že starosta bude informovat ZO o
provedeném rozpočtovém opatření na nejbližším zasedání zastupitelstva po schválení
rozpočtového opatření starostou
navýšení odměny u DPČ – referentka OÚ s platností od 1.1.2022 o 1 000,- Kč /měsíc
hrubého

V Dobré Vodě 17.11.2021

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

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

