Obec Dobrá Voda

Usneseni zasedáni zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 13. května 2016

Zastupitelstvo obce

I.

Bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
informaci p. Sedláčka ze spol. Matrigo, s. r. o., o plánovaném položení

sítě

optických

kabelů

informaci o přidělení dotace od Minísterstva pro místní rozvoj na akci
Voda"
informaci o dokončení přístavby pódia pro muzikanty na hřišti

II.

"Hřiště

Dobrá

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovateli zápisu p. Jiřinu Částkovou a p. Davida Vítka
uzavření Smlouvy o administraci projektu na akci "Hřiště Dobrá Voda" s firmou Mgr.
Martina N avrátilová, Zlín, Centrum grantové podpory, dle návrhu. Sjednaná cena je
14000,-- Kč.
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda za
rok 2015
převedení zlepšeného hospodářského výsledku organizace Základní škola a Mateřská
škola Dobrá Voda, příspěvková organizace, ve výši 22771,61 K do rezervního-rondu
organízace roku 2016
neprovádět opravu cesty za Pekárkovými dle nabídky firmy Colas, a. s.
opravit vyježděné koleje na cestě za Markovými štěrkovou drtí v nejvíce poškozeném
úseku cesty,
přijetí daru nemovitostí par. Č. 1576 o výměře 88 m2 a par. Č. 1592/2 o výměře 102 m2
od p. Lud'ka Špačka dle nabídky
uzavření smlouvy na opravu sociálního zařízení ve škole s firmou Edifico dle návrhu
pořídit žaluzie s boxem na uzavření pódia pro muzikanty dle nabídky p. Stanislava
Pekárka, Vídeň, v ceně 85 036,-- Kč.
uzavření Smlouvy Č. NM-014330036880/001 o zřizení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a. s., pro stavbu "Dobrá Voda lok. II RD" dle návrhu
rozpočtová opatření Č. 2/2016 dle návrhu
provedení úpravy veřejného prostranství u kaple a hasičské zbrojníce

III.

Odkládá

rozhodnutí o žádosti o prodej

části

pozemku par.

Č.

2182/ 1

IV.

-

Neschvaluje

zveřejnit záměr

V.

na prodej pozemku par.

Č.

1827 v k.

Ú.

Dobrá Voda

Nemá námitek

proti zařazeni
VI.

předložených požadavků občanů

do nového územního plánu obce

Ukládá starostovi obce

vstoupit v jednání s majitelkou nemovitosti Č. p. 44 sousedící s par. Č. 2182/1 ohledně
možnosti odkoupení této nemovitosti obcí
jednat se Státnim pozemkovým fondem ohledně pozemku par. Č . 1821 v k. Ú. Dobrá
Voda s ohledem na plánovanou čističku odpadních vod
vyjednat podmínky dočasného pronájmu pozemku par. Č. po dobu opravy mostu na
železnici se společností
vstoupit v jednání se společností Matrigo, s. r. o. a Netlife, s. r. o., ohledně upřesnění
dalších plánovaných kroků
jednat se Státním pozemkovým fondem ohledně pozemku par. Č. 1821 v k. Ú. Dobrá
Voda s ohledem na plánovanou čističku odpadních vod o možnosti jeho zakoupení obcí
vyjednat předběžné podmínky dočasného užívání pozemků ve vlastnictví obce po dobu
realizace stavby - akce "Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad
Oslavou" se společností Moravia Consult Olomouc, a. s ..
jednat s pověřenými pracovníky Policie ČR ohledně možnosti umístění dopravní značky
omezující rychlost jízdy na 30 km v hodině u školy,
projednání možností umístění zrcadla na kři žovatku u školy s pověřenými pracovníky
Police ČR
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