Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 26. října 2012
Zastupitelstvo obce
1. Bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce,
zprávu finančního výboru o provedené kontrole.

2.

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce
ověřovateli zápisu p. Ing. Petra Hladíka a Miroslava Špačka
vyhovět žádosti p. Arnošta Muzikáře o předčasné ukončení smlouvy o pronájmu
pohostinství k 31. 10.2012
vyhlásit nový záměr na pronájem pohostinství, zájemci se mohou přihlásit do 12. 11.
2012.
uzavření smlouvy o zhotovení stavby - Kanalizace II. etapa - s firmou Miroslav Špaček,
silniční motorová doprava nákladní, Dobrá Voda 114, dle návrhu.
poskytnout příspěvek Městu Velké Meziříčí na neinvestiční náklady k zajištění povinné
školní docházky ve výši 10477,-- Kč na jednoho žáka a kalendářní rok a souhlasí
s uzavřením smlouvy s Městem Velké Meziříčí dle návrhu
uspořádat materiální humanitární sbírku pro Diakonii Broumov dne 31. 10.2012 od
16,00 do 18,00 hod. v kulturním domě
vyhlásit záměr na pronájem rybníka Nový, zájemci se mohou přihlásit do 12. 11. 2012.
Rybník se bude pronajímat od 1. 1. 2013
udělit souhlas s použitím obecního znaku společnosti Aktiv Opava, s.r.o, na vytvoření
sběratelské kolekce
souhlasí s bezúplatným převodem vodovodní přípojky na par. Č. 831/19 p. Antonínu
Bednářovi
zapojit se do projektu Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko na pořízení rNFOtabulí
požádat obec Jívoví o příspěvek na nedělní autobusový spoj ve výši 5000,-- Kč
udělit souhlas s vybudováním přípojky kanalizace z pozemku par. Č. 107014 na
dešťovou kanalizaci v majetku obce na základě žádosti R. Klapala
uspořádat veřejnou schůzi pro občany dne 16. 11. 2012 v 17,00 hodin v zasedací
místnosti kulturního domu
uzavření smlouvy s firmou Miroslav Špaček na úpravu nátokové strouhy a břehů
rybníka Nový v Dobré Vodě dle návrhu

3. Odkládá
projednání žádosti Městyse Křižanov o příspěvek na pořízení mobilní plošiny pro stanici
ČD Křižanov

4. Ukládá starostovi obce
vstoupit v jednání se starostkou Městyse Křižanov ohledně podrobností k plánovanému
pořízení mobilní plošiny pro stanici ČD Křižanov

V Dobré Vodě 26. října 2012
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místostar sta obce

starosta obce

