Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 1. srpna 2014
Zastupitelstvo obce
I.

vědomí

Bere na

zprávu O p l nění usnesení předchozího zasedání zastupite lstva obce
informaci o postupu práce na přípravě informačních tabulí
informaci o připravovaném zájezdu

II.

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce,
ověřovateli zápisu p. Mgr. Marii Pokornou a Ing. Jiřího Dlouhého
uzavření Smlouvy se společností RWE o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní a smlouvy
o nájmu plynárenského zařízení, dle návrhu
připojení elektronické zabezpečovací signalizace v objektu obecního úřadu na pult
centralizované ochrany s firnlou SECURITY MONlT, s. r. o., Třebíč. Měsíční platba
bude činit 605,-- Kč
u zavřít smlouvu o dilo na vybudování sociálního zařízení u hřiště s firmě Edifico. s. r.o.
dle návrhu . Rozpočtovaná cena stavby je 300 tis. Kč
prodej části pozemku pal'. Č. 2182/7 o výměře cca 19 m2 za cenu 35,-- Kč/ m 2 p.
Markétě Urbánkové a p. Jaromíru Urbánkovi ml., zaměření a další náležitosti zaj istí a
uhradí kupující
uzavření smlouvy s p. Miroslavem Špačkem na opravu části obecní kanalizace na
pozemku p. Jaromíra Urbánka ml.. Rozpočtovaná cena opravy je 142 tis. Kč
rozpočtová opatření Č.

3/20 14

uzavření

dohody s firmou Asekol , s. r. O. o ukončení Dohody o výpůjčce sbě rné nádoby
E-boxu, umístěné v budově kulturního domu, a vrácení nádoby firm ě Asekol, s. r. o
s ohledem na to, že nádoba není již něk o lik let využívána
zhotovení nové fasády na celé budově hasičské zbrojnice
cenu připravovaného zájezdu - účastníci zájezdu budou hradit 150,-- Kč za dospělého
občana Dobré Vody, 200,-- za dospělého zjiné obce a 50,-- Kč za dítě na dopravu

V Dobré

Vodě

1. srpna 2014
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