Obec Dobrá Voda

Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 18. března 2016

Zastupitelstvo obce
I.

Bere na

vědomí

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
zprávu likvidační komise o likvidaci majetku navrženého v rámci inventarizace
informaci firmy Netlife o záměru podat žádost o položení sítě optických
v souvislosti s plánovaným budováním kanalizace

II.

kabelů

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovateli zápisu p. Ing. Jiřího Dlouhého a p. Miroslava Špačka
zápis do kroníky obce za rok 2015 dle návrhu
prodej části pozemku par. Č. 210/1 o výměře cca 170 m2 p. Pavlu Hladíkovi, ml., Dobrá
Voda 85, za cenu 35,-- Kč za m 2 Kupující si zajistí zaměření a kupní smlouvu.
Stanovy dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žd'ársko dle návrhu
výměnu opony a závěsů na sále kulturního domu od firmy Tuchler, jevištní textilní
technika, dle nabídky
zadat přestavbu pódia na hřišti firmě Gremis, s. r. o. dle předloženého projektu
uzavření smlouvy Č. 1030028175 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Dobrá
Voda příp. NN parc. 789 p. Špaček" dle návrhu
poskytnout Městysi Křížanov 14 tis. Kč na opravy v budově školy
rozpočtový výhled na období od roku 2017 do roku 2021
rozpočtová opatření Č. 112016 dle návrhu

III.

Odkládá

rozhodnutí ve věci žádosti firmy Matrigo.cz ohledně položení optických
zasedání zastupitelstva obce

IV.

kabelů

na příští

Rozhoduje

- pořídit nový Územní plán Dobrá Voda z vlastního podnětu dle § 44 zákona Č. 18312006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

V.

Ustanovuje

- určeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem územního plánu starostu obce p.
Vladimíra Zástěru

VI.

-

Ukládá obecnímu úřadu

požádat písemně Kraj Vysočina o opravu komunikace Křižanov - Vídeň přes Dobrou
Vodu
jednat s uživateli, kteří užívají cestu za nemovitostmi p. Kobylky a p. Skalníka s těžkou
technikou, o možnostech opravy cesty
znovu písemně požádat Kraj Vysočina o opravu komuníkace Křižanov - Vídeň přes
Dobrou Vodu
zveřejnít nabídku brigády - vyžínání křovinořezem v obecních lesích

V Dobré Vodě 18.

března

2016
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