Obec Dobrá Voda

Zápis

schůze

zastupitelstva obce Dobrá Voda,
kouané dne 20. září 2016

PřítonUli: Jiřina Částková, Vladimír Zástěra, Stanislav Pekárek, Miroslav Špaček, Jaromír

Kubiš, David Vítek, Pavel Kadlec, Ing.

Jiří

Dlouhý, Ing. Pavel Vítek

Program jednání:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zabájení, schválení programu zasedání
Zpráva o plnění usnesení
Volba ověřovatelů zápisu
Návrh smlouvy o zřízení služebnosti
Nabídka spolupráce - pečovatelská služba Městyse
Kanalizace
Informace o probíhajících stavebních akcích v obci

Křižanov

Rozpočtová opatření
Růmé

Zápis z jednání:
I. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v úterý 20. září 2016
v 19,00 hodin. Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce dle
návrhu.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů.
2. Byla přednesena zpráva o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení.
Pro 9 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se Ohlasů
3. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Jiřina Částková a p. Ing. Jiří Dlouhý.
Pro 9 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se O hlasů
4. Starosta obce semároil zastupitelstvo obce se žádostí paní Věry Cejnkové o uzavrelU
smlouvy o zřízení služebnosti - užívání pozemku par. č . 1877/3 o výměře 92 m2, zahrada,
ve vlastnictví obce, jako cesty. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení
služebnosti s p. Věrou Cejnkovou dle návrhu.
Pro 9 hlasů
Proti Ohlasů
Zdržel se O hlasů
5. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou Městyse Křižanov na poskytování
pečovatelské služby občanům Dobré Vody. Zastupitelstvo obce rozhodlo prozatím
nabídky spolupráce s Městysem Křižanov nevyužít. Sociální služby v obci v současné
době zajišťuje Oblastní charita Žd'ár nad Sázavou a Domácí hospic Vysočina, o
pečovatelskou službu zatím ze strany občanů nebyl zájem.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
6. Zastupitelstvo obce jednalo o přípravě výstavby kanalizace. Zastupitelstvo obce schvaluje
uspořádání veřejné schůze pro občany ohledně výstavby kanalizace a čističky odpadních
vod, termín schůze bude upřesněn, pravděpodobně se schůze uskuteční v první polovině
listopadu 2016.
Proti O hlas
Zdržel se O hlasů
Pro 9 hlasů

7. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s výsledkem jednání s firmou Gremis, s. r. o.,
ohledně úpravy veřejných prostranství. Dále informoval o postupu prací s opravou
sociálního zařízení ve škole a s prací na dětském hřišti.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
8. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2016 dle návrhu.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
9. 1. Zastupitelstvo obce jednalo o možnosti prodeje stavebních pozemků . Zastupitelstvo
obce odkládá rozhodnutí ohledně prodeje stavebních pozemků na příští zasedání
zastupitelstva obce.
Pro 9 hlasy
Proti O hlasů
Zdrželi se O hlasy
9. 2. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se žádostí ředitelky školy p. Mgr. Havelkové
o stanovení minimálního počtu dětí v mateřské škole v době prázdnin. Zastupitelstvo obce
schvaluje minimální počet na pět dětí pro provoz mateřské školy v době prázdnin.
Pro 9 hlasy
Proti O hlasů
Zdrželi se O hlasy
9. 3. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje uspořádání slavnostního rozsvěcení
vánočního stromu dne 27. ll. 2016. Program bude upřesněn.
Pro 9 hlasy
Proti O hlasů
Zdrželi se O hlasy

Zastupitelstvo obce bylo

ukončeno

v 21,00 hod.

Zápis provedla Ing. 1. Klapalová
Zápis ověřili: Jiřina Částková
Ing. Jiří Dlouhý
V Dobré Vodě 20.

září

2016

Vladimír Zástěra - staros~/' )

~/

