Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 22. června 2018
Zastupitelstvo obce
I.
-

-

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce k 31. 12. 2017. Byla zjištěna chyba
v obsahovém naplnění účtu 031 Pozemky, na který byla chybně zařazena reálná hodnota
pozemků, měl být použit účet 036 Dlouhodobý majetek určený k prodeji. Při
přezkoumání hospodaření za rok 2017 nebyla zjištěna rizika vyplývající z uvedené
chyby, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku
v budoucnosti.
informaci o připravované opravě komunikace Vídeň - Křižanov
II.

-

-

Bere na vědomí

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovateli zápisu p. Miroslava Špačka a p. Ing. Jiřího Dlouhého
zadat rekonstrukci elektroinstalace v budově školy I. etapa firmě Falco computer, s. r. o.,
Velké Mezřiíčí, a vyhotovení podhledů a zednických prací Krchňavým dle cenových
nabídek.
zvýšit příspěvek na provoz školy v souvislosti s navrhovanými výdaji – pořízení
kuchyňské linky a vybavení o 126 300,-- Kč a zvýšení závazného ukazatele náklady
z drobného dlouhodobého majetku na 162 800,-- Kč
zadat realizaci úpravy veřejného prostranství za kaplí firmě PEROZ Vídeň v souladu s
projektem p. Ing. Václavy Rozmarinové dle cenové nabídky
požádat o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny 2018 na realizaci úpravy
veřejných prostranství za kaplí
Závěrečný účet obce za rok 2017 s výhradou nedostatku uvedeného ve Zprávě o
přezkoumání hospodaření obce k 31. 12. 2017
Účetní závěrku obce za rok 2017 a rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu
uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Velké Meziříčí na zapisování údajů do
evidence obyvatel
prodej par. č. 824/2 o výměře 1214 m2 a pozemku par. č. 831/28 o výměře 70 m2, t. j.
celkem 1284 m2 panu Zdeňku Neubauerovi, nar. 3. 9. 1974, Vidonín 56, a paní Daniele
Crhové, nar. 29. 9. 1981, Osová Bítýška 230, za podmínek stanovených pro prodej
stavebních pozemků
prodej pozemku par. č. 824/3 o výměře 1217 m2 a pozemku par. č. 831/2 o výměře 67 m2
manželům Barboře a Jakubu Lázničkovým, Hornoměstská 2171/37, Velké Meziříčí, za
podmínek stanovených pro prodej stavebních pozemků
poskytnout Městysi Křižanov dar 2000,-- Kč, který bude použit pro ZŠ Křižanov
neposkytnout příspěvek na provoz Linky bezpečí
rozpočtové opatření č. 3/2018 dle návrhu
prozatímně provést zpevnění komunikace u van der Tolových živičným recyklátem,
k opravě bude přistoupeno po zhotovení nové kanalizace.

cenu zájezdu na Znojemsko, který se uskuteční 18. 8. 2018 - místní
občané jiných obcí 200,-- Kč a 50,- Kč za dítě do 15 let
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