Obec Dobrá Voda
Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 10. prosince 2010

Zastupitelstvo obce

I.

Bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce,
zprávu o stavu prací na rozšíření osvětlení a veřejného rozhlasu v nové části obce
zprávu o jednání Valné hromady Mikroregionu Velkomeziříčsko -Bitešsko

II.

Schvaluje

zrušit nájemní smlouvu s p. Vykydalem - pronájem pozemku
pronájem rybníků žadatelům na 4 roky a výšíi nájemného 1000,-- Kč za kalendářní rok u
každého z rybníků (rybník "V Sadě - pan Milan Zejšek,Lubomír Matula,František
Kubiš", rybník "V Šebni -Karel Nedoma", rybník Obecník - Miroslav Špaček)
nevstoupit do dražby domu č.p. 43 s navrhovanou cenou 250000,-- Kč
uzavření smlouvy se společnosti E.ON Distribuce, a. s. ve věci zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni v navrhovaném znění
uzavřít dohodu o pracovní činnosti s p. Marcelou Drápelovou na vedení knihovny za
měsíční odměnu 400,-- Kč k výplatě
pronajmout nebytové prostory v kulturním domě - pohostinství - p. Pavlu Kaštanovi na
rok 2011, za nájemné ve výši 800,-- Kč měsíčně.Pokud by p. Kaštan žádat opět
pronájem sklepní místnosti, bude pronajata za 150,-- Kč za měsíc. Splatnost nájemného
bude vždy ke konci kalendářního čtvrtletí. Pokud dojde k prodlení s placením
nájemného bude k nájemnému připočtena smluvní pokuta ve výši 2% za každý den
prodlení. Pokud bude prodlení trvat celý kalendářní měsíc, bude to důvodem
k okamžitému ukončení smlouvy.Na žádost p. Kaštana v roce 2011 nebudou ve smlouvě
požadovány platby na zálohy na plyn s tím, že p. Kaštan nesmí plyn využívat, tak jak
přislíbil.
inventarizační komisi pro inventarizaci majetku obce k 31. 12.2010 - předseda komise
p. Stanislav Pekárek, členové p. Mgr. Marie Pokorná, p. Miroslav Špaček, p. Pavel
Kadlec a p. Jaromír Kubiš a likvidační komisi pro inventarizaci majetku obce k 31. 12.
2010 - předseda komise Miroslav Badalík, členové - Ing. Jiří Dlouhý a p. Ing. Petr
Hladík.
1815/1 o výměře 856 m" od manželů Dany a Antonína
odkoupit pozemek par.
Pařízkových za obvyklou cenu 35,-- Kč/nr'
rozpočtové provizorium dle návrhu
prodej nové části plynofikace společnosti JMP Net, s. r.o. za navrhovaných podmínek za
cenu 187500,-- Kč ..
č.

navrhovanou výši příspěvku ve výši 16,-- Kč na každého občana pro Mikroregion
Velkomeziříčsko-Bítešsko na rok 2011. Tato částka bude zařazena do rozpočtu obce pro
rok 2011
příspěvek na provozní náklady ZŠ Křižanov ve výši 60 000,-- pro rok 2011 (tj,. za 12
žáků) - uvedená částka bude zařazena do rozpočtu roku 2011. Příspěvek se nebude
hradit za děti, které by mohly navštěvovat základní školu v Dobré Vodě
Obecně závaznou vyhlášku Č. 1/2010 o místních poplatcích v navrhovaném znění (výše
poplatků se nemění oproti roku 2009).
změnit bankovní účet u Komerční banky, a.s. z balíčku .mojebanka" na běžný účet
nevyužít nabídky p. Kaliny na zakreslení inženýrských sítí
převedení vodovodní přípojky ve vlastnictví obce na základě žádosti p. Miloslavu
Dlouhému bezúplatně - vybudování přípojky bylo zohledněno při prodeji p. Dlouhému
v ceně pozemku.
výši měsíční odměny starosty a místostarosty obce, odměny předsedů výborů a komise a
členů výboru ve stejné výši jako u dosavadního zastupitelstva obce
rozpočtové opatření dle návrhu.

III.

Odkládá

- rozhodnutí o žádosti p. Fialky o finanční příspěvek na vydání publikace a možnost
využití znaku obce pro účely vydání publikace s historickými fotografiemi p. Skopce,
s tím, že se pokusí vyhledat fotografie od p. Skopce mezi občany.

IV.

Nemá námitek

proti výstavbě trubek HDPE dle žádosti společnosti SUDOP Brno (pro optický kabel
podél železniční trati). Ve vyznačené lokalitě nevedou sítě v majetku nebo správě obce.

V Dobré Vodě 10. prosince 2010
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