Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 7. června 2019

Zastupitelstvo obce

I.

Bere na vědomí

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
informacemi o jednání Mikroregionu Velkomeziříčsko -Bítešsko
II.

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovateli záp isu p. Ing. Pavla Vítka a p. Jaromíra Urbánka
uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby s Městysem Křižanov dle návrhu
rozpočtová opatření č. 4/2019 dle návrhu
podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JPO Dobrá Voda
zadat opravu studny II školy firmě Miroslav Špaček, Dobrá Voda
uskutečnit brigádu na vystěhování patra školy v sobotu 29.6.2019 v 8,00 hodin
uskutečnit Obecní zájezd do Moravského krasu dne 24.8.2019
zadat firmě Acti Bois CZ, s. r. o., Dobrá Voda, opravu laviček na hřišti
poskytnutí daru Domovu Kamélie Křižanov ve výši 3 000,-- Kč

III.

Jmenuje

Ing. Pavla Vítka členem Školské rady při Základní škole a Mateřské škole Dobrá Voda,
příspěvkové organizaci

IV.

Ukládá

obecnímu úřadu vydat rozhodnutí o povoleni kácení
bude určena náhradní výsadba

dřevin

rostoucích mimo les s tim, že

Zastupitelstvo obce Dobrá Voda
po projednání návrhu Územního plánu Dobrá Voda odborem výstav by a regionál ního rozvoje
Městského úřadu Velké Meziříčí
V.

Ověřuje

soulad Územn ího plánu Dobrá Voda s Politikou územního rozvoje České republiky a
s územně plánovací dokumentací vydanou Krajem Vy soč ina, se stanovisky dotčených orgánů a
se stanoviskem krajského úřadu - dle přil ože ného Odůvodnění, doplněného pořizovatelem dle §
53 , odst. 5 zákona Č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řád u , ve znění pozdějších
předpisů včetně zákona Č. 350/2012 Sb. Zastup itelstvo obce Dobrá Voda neshledalo žádný
rozpor.

VI. Souhlasí

s vyhodnocením výs ledků projednání Územního plánu Dobrá Voda, vyhodnocením při pomínek
zpracovaným pořizovatelem a určeným zastupitelem.

Vll. Vydává
pod le § 6 odst. 5 písm. c) zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řád u, ve
zákona Č. 350/20 12 Sb. (stavební zákon), za použití § 43 odst.
4 stavebního zákona, § 13 a přílohy Č. 7 vyhlášky Č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podk ladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti , §
17 1 a následujících zákona Č. 500/2004 Sb ., správní řád, ve znění pozdějších předpisů , Územní
plán Dobrá Voda.
znění pozdějších předpi, sů včetně

V Dobré Vodě 7. června 2019
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