Obec Dobrá Voda
Zápis schůze zastupitelstva obce Dobrá Voda,
konané dne 13. listopadu 2020

Přítomni: Vladimír Zástěra, Stanislav Pekárek, Jaromír Kubiš, Jaromír Urbánek, Miroslav
Špaček, Ing. Vladimír Hladík, Ing. Jiří Dlouhý, Pavel Kadlec, Ing. Pavel Vítek
Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu zasedání
2. Zpráva o plnění usnesení
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Smlouva o dílo s firmou Štěpánková Milana EUROPROJECT
5. Nájemní smlouva se ZD ,,Křižanovsko“ - revize
6. Investiční záměry pro rozpočet roku 2021
7. Provozní řád ,,Sportoviště s umělým povrchem Dobrá Voda“
8. Výpůjčka nebytových prostor v KD
9. Rozpočtová opatření
10. Různé

Zápis z jednání:
1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 13.11.2020
v 17,00 hodin. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dle
návrhu.
Pro 9 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. Jiří Dlouhý a p. Ing. Pavel Vítek
Pro 9 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
4. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Smlouvu o dílo na Přípravu a zpracování žádosti
o dotaci v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci ,,Sportoviště
s umělým povrchem Dobrá Voda“ s firmou Štěpánková Milana EUROPROJECT, Světlá 54,
Velké Opatovice, dle návrhu.
Pro 9 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
5. Zastupitelstvo obce projednalo sdělení ZD ,,Křižanovsko“ o nepřesnostech v Nájemní
smlouvě se ZD ,,Křižanovsko“ na pronájem pozemků. ZO ukládá starostovi obce připravit ve
spolupráci se ZD,,Křižanovsko“ návrh nové Pachtovní smlouvy s platností od 1.1.2021.
Pro 9 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdržel se 0 hlasů
6. Zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměry pro rok 2021 – pořízení auta pro JSDH,
vybudování nového rozhlasu v rámci Protipovodňových opatření, výměna podlahy ve třídě
ZŠ, výměna plynového topidla v sále KD, oprava cest, dokončení úprav kolem Sportoviště
s umělým povrchem.
Pro 9 hlasů
Proti 0 hlasy
Zdržel se 0 hlas

7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno a bere na vědomí Provozní řád Sportoviště s umělým
povrchem Dobrá Voda od dodavatelské firmy JM DEMICARR s.r.o. a dále s návodem
udržování sportovních trávníků opatřených pískovým zásypem.
8. Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH Dobrá Voda o výpůjčku nebytových prostor
v kulturním domě. ZO schvaluje vyvěsit záměr na výpůjčku nebytových prostor v kulturním
domě.
Pro 9 hlasů
Proti 0 hlasy
Zdržel se 0 hlas
9. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 6/2020 dle návrhu
Pro 9 hlasů
Proti 0 hlasy
Zdržel se 0 hlas
10.1. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se sdělením Kraje Vysočina, že tento přebírá
od 1.1.2021 pod svoji objednávku spoje linky 840207/311 a 314 (nedělní autobus Velké
Meziříčí – Nové Město na Mor. a zpět) a nepřebírá spoje linky 840207/301,302 a 308
(nedělní spoj do Křižanova do kostela a zpět). ZO rozhodlo o ukončení smlouvy s firmou
ZDAR Žďár nad Sázavou na tyto spoje linky 840207/301,302 a 308 (nedělní spoj do
Křižanova do kostela a zpět) k 31.12.2020.
Pro 9 hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
10.2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje podrobnou nabídku od firmy Obnova lesa
s.r.o., Brno na zmulčování vytěžených lesních ploch dle návrhu.
Pro 9hlasů
Proti 0 hlasů
Zdrželi se 0 hlasy
Schůze zastupitelstva obce byla ukončena v 20,00 hod.
Zápis provedla Z. Kadlecová
Zápis ověřili: Ing. Pavel Vítek
Ing. Jiří Dlouhý

Vladimír Zástěra – starosta
V Dobré Vodě, dne 18.11. 2020

