Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 27. září 2013

Zastupitelstvo obce
L

Bere na vědomí

zprávu O plněni usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
informaci o průběhu opravy a zateplení budovy školy a pokračováni výstavby vodovodu
v nové zástavbě - ll. etapa
informaci o s průběhu zájezdu pořádaného obcí a vycházce do Urbaruc

II.

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce,
ověřovateli zápisu p. Stanislava Pekárka a p. Miroslava Špačka
pokračovat

v přípravě vykoupení pozemků pro přístup do zahrad
zahájit jednání o možnosti odkupu části pozemků pro zpřístupnění zahrad nad rybníkem
Demačem

neposkytnout příspěvek na BABYBOX
uhradit sadu pohárů pro fotbalový turnaj ve výši 875,-- Kč na základě žádosti Sdružení
pro sport a mládež
uzavření mandátní smlouvy s Městysem Křižanov ohledně využívání sběrného dvora
občany Dobré Vody. Poplatek za uložení odpadu bude hrazen z ro zpočtu obce, mimo
odpad kat. č. 170605 - eternit, kat. č. 170903 - stavební odpady s obsahem N látek
(malá množství) a kat. č . 170107 - stavební suť
prodat části pozemků par. Č. 2239 a par. Č. 2 182/1 a obecní studnu manželům Martinu
a Zdence Nedomovým s tím , že nebude prodána část pozemku, pod kterou jsou vedeny
inženýrské sítě, voda z obecní studny bude vyvedena na obecní pozemek na náklady
kupujícího. Prodejní cena pozemku bude 35,-- Kč/m 2 , cena studny bude stanovena
znaleckým posudkem. Zaměření hranice pozemku a znaleck ý posudek bude hradit též
kupující.
poskytnout příspěvek na částečnou úhradu mzdy asistenta na měsíce listopad a prosinec
ve výši 6 812,- Kč na základě žádosti ředitelky ško ly p. Markové
nevyhovět žádosti p. Františka Švábenského o pronájem sklepní místnosti v budově
kulturního domu za účelem skladování zvukové a světelné aparatury + zkušebna
rozpočtová opatření Č. 3/2013 dle návrhu

liL

Děkuje

sl. Šárce Vítkové, sl. Radce KJ-ikavové a sl. Petře Žejškové za vzornou reprezentaci obce
na XV. Olympiádě CTIF ve francouzském Mulhouse.

IV.

Ukládá starostovi obce

projednat cenovou nabídku opravy

V Dobré
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