Obec Dobrá Voda

Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 23. ledna 2015

Zastupitelstvo obce
I.

Bere na

vědomí

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
informaci o uzavření pachtovních smluv na rybníky a nájemní smlouvy na pohostinství
zprávu o provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2014 a zprávu likvidační komise

II.

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce,
ověřovateli zápisu p. Stanislava Pekárka a p. Davida Vítka
ukončení nájemní smlouvy na pronájem pohostinství s p. Martou Kobylkovou k 31. 1.
2015
uzavření Dodatku ke Smlouvě o jiných pracech a výkonech se společností Technické
služby VM, S.1'.O . dle návrhu
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o schválení věcného břemene - přípojka NN pro
stavbu Dobrá Voda - přípojka NN Klapal Radek se společností E.ON Distribuce, a. s.
rozpočtová opati'ení Č. 7/2014 dle návrhu
investice pro rok 2015 - bude pokračováno ve výstavbě inženýrských sítí pro stavební
pozemky - II. etapa. - rozvody a přípojky elektrické energie, veřejné osvětlení a
veřejný rozhlas a zpevněna místní komunikace štěrkovou drtí. Dále bude vypracován
projekt na čističku odpadních vod, vyměněny některé prvky dětského hřiště, osazeny
žaluzie na galerii kulturního domu, opravena vpusť rybníka Demač, upraveno veřejné
prostranství u hasičské zbrojnice a opraveny některé místní komunikace.
požádat o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2015 na úpravu veřejných
prostranství u hasičské zbrojnice
pronajmout nebytové prostory v kulturním domě - pohostinství p. Davidu Šoukalovi
z Velkého Meziříčí od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2015 za dosavadních podmínek
uzavření Doplňku Č . 1 ke smlouvě o dílo Č. 12/EN112 ze dne 9. 2. 2012 se společností
Enviro-Ekoana1ytika, s. 1'. o ve věci zvýšení počtu kontrolních odběrů odpadních vod na
čtyřikrát za rok.
pořídit do budovy školy videozvonek od firmy Fa1co Computer, s. r .0 . , nabízená cenaje
13 320,-- Kč bez DPH
uzavření Smlouvy Č. 2/0/2015 se společností Technické služby VM, S.1'.O. ve věci vedení
evidence odpadů
zadat společnosti Enviro-Ekoanalytika, s. 1'. vypracování nového kanalizačního řádu
obce

/

III.

Souhlasí

se zapojením obce do 7. ročníku akce Čistá Vysočina. Akce bude probíhat od ll. do 22.
dubna 2015.
se stavbou přípojky NN dle žádosti společnosti VM Rekostav, S.LO. pro stavbu Dobrá
Voda - přípojka NN Klapal Radek

IV.

Ukládá starostovi obce

vstoupit v jednání s firmou Enviro-Ekoanalytika, s. 1'. o. , Velké Meziříčí ohledně
možnosti vypracování projektu čističky odpadních vod a zjistit možnosti dotací pro
vybudování čistírny

V Dobré

Vodě

23 . ledna 2015
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