Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 16. listopadu 2017
Zastupitelstvo obce
-

-

-

I.
Bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016-2017
II.
Schvaluje
program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovateli zápisu p. Jiřinu Částkovou a p. Ing. Pavla Vítka
uzavření smlouvy na zřízení služebnosti na části pozemků par. č. 2219/1 a 2221/1se
společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, dle návrhu
uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 20. 9. 2010, kterým se bezúplatně převádí
vodovodní přípojka k par. č. 831/18 do majetku p. Pavla Částka, DiS., Dobrá Voda 109
poskytnout Městysu Křižanov příspěvek 20 000,-- Kč na úpravu prostoru u kostela
prodej části pozemku par. č. 2182/13 o výměře cca 66 m2 panu Ing. Jiřímu Dlouhému,
Dobrá Voda 77 za 35,-- Kč za m2, zaměření si hradí kupující
prodej stavebního pozemku sestávajícího ze dvou pracel: par. č. 824/4 o výměře 1222
m2 a 831/29 o výměře 66 m2 manželům Ing. Ivetě a Mgr. Jiřímu Petulovým dle žádosti
za schválených podmínek
prodej stavebního pozemku sestávajícího ze dvou pracel: par. č. 824/5 o výměře 1207
m2 a 831/30 o výměře 71 m2 panu Josefu Bojdovi, DiS., s manželkou dle žádosti za
schválených podmínek.
odměnu kronikářce paní Miladě Špačkové za provedený zápis do kroniky obce za rok
2016 ve výši 4 000,-- Kč k výplatě
zařadit do rozpočtu obce na rok 2018 úpravu veřejných prostranství u kaple,
rekonstrukci stropu v kulturním domě – elektroinstalace a podhledy, vybudování
chodníku od školy k autobusové zastávce, zábradlí u školy po celé délce chodníku,
rekonstrukci kuchyně ve škole
rozpočtová opatření č. 6/2017 dle návrhu
navýšení částky závazného ukazatele příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská
škola Dobrá Voda v položce Náklady z drobného dlouhodobého majetku o 90 000,-- Kč
na 120 000,-- Kč z důvodu nákupu zařízení do školní jídelny – výdejny dle žádosti
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o vypracování územního plánu dle návrhu
nezveřejnit záměr na prodej části pozemku par. č. 2194 s ohledem na to, že v této
lokalitě se do budoucna počítá s budováním inženýrských sítí
III.
Souhlasí
s umístěním pilířku na elektřinu na obecním pozemku par. č. 2237/1dle žádosti Radka
Klapala

V Dobré Vodě 16. listopadu 2017
----------------------------místostarosta obce

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

