Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 28. března 2019

Zastupitelstvo obce

I.

Bere na

vědomí

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
informaci ohledně projektu na rekonstrukci elektroinstalace školy - dochází
k přepracování projektu dle požadavků Krajské hygienické stanice.
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018, nebyla zjištěna pochybení
s informací o zaměření rybníka Demač
ukončení dohody o pracovní činnosti s p. Klapalovou k 31. 3. 2019. Zastupitelstvo obce
děkuje p. Klapalové za dlouholetou svědomitou práci pro obec
II.

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovateli zápisu p. Jaromíra Urbánka a p. Ing. Vladimíra Hladíka
zveřejnit záměr na prodej části pozemku par. Č. 2183 a záměr na prodej části pozemku
par. Č. 2182/13
prodej pozemku par. Č. 825/1.0 výměře 1305 m2 manželům Marii a Petru Hladíkovým za
stanovených podmínek
zveřejnit záměr na prodej části pozemku par. Č. 1847 o výměře cca 16 m2
uzavření Dodatku Č. 1 k příkazní smlouvě o vedení účetnictví se společností MlD, daňový
a účetní servis, s. r. o. dle návrhu
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda za
rok 2018
převedení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Dobrá Voda ve výši 3 455,47 Kč do rezervního fondu organizace roku
2019
objednat výměnu krytiny a opravu střechy kulturního domu za 596 500,-- Kč včetně DPH
u firmy Pejchal, Netín
objednat zhotovení rekonstrukce elektroinstalace v kulturním domě u firmy Falco
Computer, s. r. o. za nabízenou cenu 910 067,-- Kč
požádat o dotaci z programu Obnovy venkova Vysočiny na opravu střechy kulturního
domu
poskytnout dar Městysu Křižanov v souvislosti s provozováním základní školy ve výši
5000,-- Kč
požádat o uvedení pozemků, které budou dotčeny v rámci rekonstrukce traťového úseku,
do stavu před započetím prací a u parcely Č. 961 požadovat zhotovení nového živičného
povrchu v celé délce
rozpočtová opatření Č. 212019 dle návrhu
uzavření dohody o pracovní činnosti s p. Zdeňkou Kadlecovou na pOZICI referentky
obecního úřadu od 1. 4. 2019 za dosavadních podmínek

III.

Souhlasí

s případným kácením stromů v souvislosti s rekonstrukcí traťového úseku Křižanov Sklené nad Oslavou dle projektu
s účastí na akci Otevírání studánek v Cyrilově, občanům obce budou předány informace o
konání akce

IV.

Ukládá starostovi obce

vyvolat jednání s Kraj skou správou a údržbou silnic a společností Moravia Consult
Olomouc, a. s. ohledně rizika plánovaných uzavírek z důvodu souběhu opravy silnice a
rekonstrukce trat'ového úseku v roce 2020
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