Obec Dobrá Voda

Us nesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 18. listopadu 2016
Zastupitelstvo obce

1.

Bere na

vědomí

zprávu o plnění usneseni předchozího zasedání zastupitelstva obce
informace o průběhu stavebních prací v obci
II.

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
zápisu p. Stanislava Pekárka a p. Pavla Kadlece
zvýšení závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská
škola Dobrá Voda - náklady na telefonni poplatky, internet - zvýšeni na 14000,-- Kč (tj.
zvýšení o I 415,-- Kč) a mzdové náklady (údržba zahrady, vedení kroužkú) - zvýšení na
16000,-- Kč (tj. zvýšení o I 000,-- Kč).
poskytnutí daru Domovu Kamélie Křižanov ve výši 3 000,-- Kč
zařazení opravy stropu v kulturním domě, úpravy veřejného prostranství u prodejny a u
školy, plotu a schodů před školou, pořízení nových kontejnerů na plast a papír do ro zpo čtu
2017
poskytnutí daru SDH Velké Meziříčí ve výši 5 000,-- Kč v souvislosti s účastí na
olympiádě v roce 2017
rozpočtová opatření Č. 512016 dle návrhu
zvýšení hodinové sazby na práce na dohody o provedení práce na 100,-- Kč čistého za
hodinu

ověřovateli

III.

Vyslovuje souhlas

se vstupem na pozemky ve vlastnictví obce za dodržení stanovených podmínek
k rekonstrukci traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou, tento souhlas platí pouze
pro územní řízení
s použitím znaku obce Dobrá Voda SDH Velké Meziříčí v souvislosti s účastí na
olympiádě v roce 2017
s odkoupením domu Č. 44 od p. Kotrbové, koupě nemovitosti bude zařazena do rozpočtu
obce pro rok 20 I 7
s výstavbou zemědělské montované haly na pozemku par. Č. 1896/2 s tím , že p. Ing.
Kaštan v prostoru stavby nechá před započetím výstavby vytyčit obecní cestu

IV.

Odkládá

rozhodnutí o žádosti společnosti Bohemiatel, s. r. o., o souhlas s uložením optického
kabelu na obecních pozemcích, k posouzení žádosti chybí podrobnější informace, ze
žádosti není patrné, zda by pro obec plynul nějaký přínos

V.

Ukládá starostovi obce

jednat s firmou Edifico p. Ing. Jiřího Štourače o uzavření smlouvy na opravy v budově
školy.

V Dobré Vodě 18. listopadu 2016
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