Obec Dobrá Voda
Zápis schůze zastupitelstva obce Dobrá Voda,
konané dne 12. června 2020

Přítomni: Vladimír Zástěra, Stanislav Pekárek, Jaromír Kubiš, Ing. Jiří Dlouhý, Jaromír
Urbánek, Miroslav Špaček, Ing. Vladimír Hladík,
Omluveni: Pavel Kadlec, Ing. Pavel Vítek
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení programu zasedání
Zpráva o plnění usnesení
Volba ověřovatelů zápisu
Účetní uzávěrka za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku
Závěrečný účet za rok 2019
Žádost o dotaci z programu Obnova venkova Vysočiny
MAST MOST Vysočiny
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci ,,Dobrá
Voda – kanalizace ČOV“
9. Smlouva na zpracování digitálního povodňového plánu
10. Zadávací dokumentace k projektu ,,Protipovodňová opatření obce Dobrá
Voda“
11. Smlouva s vítězem výběrového řízení na dodávku dopravního
automobilu pro JSDH
12. Dofinancování ceny dopravního automobilu pro JSDH
13. Rozpočtová opatření
14. Žádosti o koupi pozemku
15. Různé

Zápis z jednání:
1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 12.6.2020
v 19,00 hodin. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dle
návrhu.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů.
2. Byla přednesena zpráva o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení.
3. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Ing. Vladimír Hladík a p. Miroslav Špaček
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
4. Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní závěrku obce za rok 2019 a rozdělení hospodářského
výsledku dle návrhu.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
5. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů

6. Zastupitelstvo obce schválilo zadat výměnu 40 ks lamp veřejného osvětlení v obci, firmě
EMPESORT s.r.o., Valašské Meziříčí, dle cenové nabídky a požádat o dotaci z programu
Obnovy venkova Vysočiny na tuto akci.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasy
Zdržel se 0 hlas
7. Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do územní působnosti MAS MOST
Vysočiny na programové období 2021 – 2027.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
8. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo o provedení
projektových prací na akci ,,Dobrá Voda – kanalizace a ČOV“ s firmou IMC projekce
s.r.o., Velké Meziříčí, dle návrhu. Na zastupitelstvu byl přítomen zástupce firmy p. Ing.
M. Charvát, s kterým byly projednány podrobnosti k návrhu smlouvy o dílo.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
9. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uzavřít Smlouvu o dílo na zpracování
digitálního povodňového plánu s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., Brno Štýřice, dle návrhu.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
10. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci k projektu
,,Protipovodňová opatření obce Dobrá Voda“ a zároveň schvaluje zadat provedení
výběrového řízení firmě ENVIPARTNER, s.r.o., Brno Štýřice.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
11. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít Smlouvu s vítězem výběrového řízení firmou
CARent, a.s., Brno na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Dobrá Voda.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
12. Zastupitelstvo obce Dobrá Voda se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů na uhrazení dopravního automobilu
pro JSDH Dobrá Voda.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlas
13. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 3/2020 dle návrhu.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
14.1. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku par. č. 825/2 o výměře 1292 m2 p.
Miroslavu Coufalovi, Dobrá Voda 40, za stanovených podmínek.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
14.2. Na zveřejněný záměr prodeje pozemku par. č. 825/3 o výměře 1284 m2 byly doručeny
dvě žádosti na odkoupení pozemku. Žádost p. Jana Kubiše, Dobrá Voda 110 a manželů
Ivety Wasserbauerové, bytem Dobrá Voda 114 a Pavla Wasserbauera, bytem Velké
Meziříčí. Zastupitelstvo obce schválilo rozhodnou o prodeji parcely v tajném hlasování.
Pro 5 hlasů
Proti 1 hlas
Zdrželi se 1 hlas
Každý zastupitel obdržel 2 hlasovací lístky se jmény zájemců o pozemek. Lístek se jménem
zájemce o pozemek, pro kterého se rozhodl, vhodil do volební urny, která byla umístěna na
stole před zastupiteli. Vyjmutí hlasovacích lístků bylo provedeno po ukončení hlasování
před všemi zastupiteli. Výsledek tajného hlasování: p. Jan Kubiš – 2 hlasy a manželé Iveta
a Pavel Wasserbauerovi – 5 hlasů.
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku par. č. 825/3 o výměře 1284 m2 manželům
Ivetě a Pavlu Wasserbauerovým, za stanovených podmínek.
Zastupitelstvo obce zamítá žádost na koupi pozemku par. č. 825/3 o výměře 1284 m2 p.
Jana Kubiše, Dobrá Voda 110
14.3. Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnit záměr na prodej pozemku par. č. 825/4 o
výměře 1196 m2
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů

15.1. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s uzavírkou silnice, týkající se
,,Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou“, z důvodu prodloužení
termínu dokončení. ZO souhlasí s navrhovaným termínem částečné i úplné uzavírky.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
15.2. Zastupitelstvo obce projednalo a zamítá žádost p. Františka Hampla na pronájem sálu
KD, za účelem hudebních zkoušek.
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
15.3. Starosta obce informoval ZO o termínu zahájení montáže hromosvodu na KD dne
17.6.2020. ZO bere informaci na vědomí.
15.4. Pan Stanislav Pekárek podal informaci ohledně zajištění konání pouti dne 5.7.2020 a
zároveň oslavě k výročí 125 let posvěcení kaple.
15.5. Paní Marie Pokorná seznámila ZO s plánovaným programem na obecní zájezd. ZO
schvaluje uskutečnit obecní zájezd do Lednicko-valtického areálu dne 22.8.2020, cena
zájezdu: děti a studenti 50,-Kč, místní občané 150,-Kč, cizí 200,-Kč
Pro 7 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasů
15.6. Pan Petula vznesl dotaz, ohledně zajištění odvozu popelnic v nové zástavbě a
přeplněného kontejneru na kovový odpad. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce
jednat s Technickými službami,VM ohledně vyvážení popelnic v nové zástavbě, směrem
k Obecníku a jednat s firmou AVE, ZR o vyvážení kontejneru na kovový odpad.

Schůze zastupitelstva obce byla ukončena ve 22,00 hod.
Zápis provedla Z. Kadlecová
Zápis ověřili: Ing. Vladimír Hladík
Miroslav Špaček

Vladimír Zástěra – starosta
V Dobré Vodě, dne 16.června 2020

