Obec Dobrá Voda
Zápis

schůze

zastupitelstva obce Dobrá Voda,
konané dne 3.10.2014

Přítomni : Vladimír Zástěra, Mgr. Marie Pokorná, Ing. Jiří Dlouhý, Miroslav Špaček, Stanislav
Pekárek, Pavel Kadlec, Jaromír Kubiš, Miroslav Badalík, Ing. Petr Hladík

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu zasedání
Zpráva o plnění usnesení
Volba ověřovatelů zápisu
Žádost o příspěvek - Domácí hospic Vysočina
Žádost o vyjádření k územnímu řízení, 02 Czech Republic, a.s.
Zprávy o výsledcích kontrol kontrolního a finančního výboru
Hodnocení uplynulého volebního období
Rozpočtová opatření

Různé

Zápis z jednání:
1. Schůzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 3. 10.2014 v
19,00 hodin. Zastupitelstvo obce schválilo 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 O hlasů
Zdržel se O hlasů
3. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Stanislav Pekárek a p. Ing. Petr Hladík.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
4. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se žádostí Domácího hospice Vysočina o
příspěvek na činnost. Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytnout Domácímu hospici
Vysočina dar ve výši 5 000,-- Kč.
Pro 8 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se 1 hlasů
5. Zastupitelstvo obce projednalo žádost společnosti 02 Czech Republic, a. s. o vyjádření
k územnímu řízení. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem trasy optických kabelů.
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
6. Předsedové kontrolního a finančního výboru seznámili zastupitelstvo obce s výsledky
provedených kontrol, v rámci kontrol nebyly zjištěny nedostatky. Zastupitelstvo obce bere
na vědomí zprávy o výsledcích kontrol kontrolního a finančního výboru.
Pro 9 hlasů
Proti Ohlas
Zdržel se Ohlasů
7. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s velkými opravami a investičními akcemi,
které byly provedeny v uplynulém volebním období. Zastupitelstvo obce bere informaci
na vědomí.
Pro 9 hlasů
Proti O hlaSl!
Zdržel se O hlasů

8. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření č. 4/2014 dle návrhu.
Pro 9 hl asů
Proti O hlasů
Zdržel se Ohlasů
9. 1. Zastupitelstvo obce projednalo uzavření smlouvy o prodeji pozemku a obecní studny
manželům Martinovi a Zdeňce Nedomovým. Voda ze studny bude vyvedena mimo
odkupovaný pozemek na pozemek obce. Pan Pekárek uvádí, že cena studny ze znaleckého
posudku je nízká, navrhuje cenu studny 20 tis . Kč. Pan Pekárek dále uvádí, že prodávaný
pozemek před garáží Nedomových je blízko vodovodního řadu, do budoucna mohou
vzniknout problémy při případných opravách vodovodu. Pan Pekárek uvádí, že přes
prodávaný pozemek vede kanalizace a pozemky, přes které vedou sítě , by se neměly
prodávat. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy za cenu 8 680,-- Kč za pozemky a
5200,-- Kč na základě znaleckého posudku za studnu dle návrhu.
Pro 8 hlasů
Proti 1 hlasů
Zdržel se O hlasů
9. 2 .. P. Mgr. Pokorná hovořila o připravované druhé informační tabuli, byly orientačně
upřesněny údaje, které na tabuli budou uvedeny . Zastupitelstvo obce souhlasí se zápisem
navrhovaných údajů. Předpokládaný termín dokončení a osazení tabulí je druhá polovina
listopadu 2014 .
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Pro 9 hlasú
9. 3 .. P. místostarosta seznámil zastupitelstvo obce s výsledky revize, která proběhla na
dětském hřišti u školy . Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí, v příštím roce je třeba
řešit výměnu některých prvkú na školní zahradě .
Pro 9 hlasů
Proti O hlasů
Zdržel se O hlasů
Starosta obce

poděkoval

Zastupitelstvo obce bylo

zastupitelstvu obce za odvedenou práci za uplynulé volební období.

ukončeno

Zápis provedla Ing. J. Klapalová
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