Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 6. února 2020
Zastupitelstvo obce
I.
-

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
zprávu o inventarizaci majetku k 31. 12. 2019, nebyly shledány inventarizační rozdíly
rozpočtová opatření ke konci roku 2019
kácení topolů na hřišti, které se uskuteční v sobotu 8.2.2020

II.
-

-

Bere na vědomí

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovateli zápisu p. Ing. Pavel Vítek a p. Ing. Vladimír Hladík
uspořádat úklid okolo komunikací v rámci akce Čistá Vysočina dne 17. 4. 2020 od 16,00
hodin
schvaluje vyřadit majetek dle návrhu
rozpočtová opatření č. 1/2020 dle návrhu
prodej části obecního pozemku par. č. 2182/1 p. Františku Klapalovi, Dobrá Voda , cena
pozemku je 35,-- Kč za m2.
zveřejnit záměr na prodej stavebního pozemku v nové zástavbě, parcela č. 825/6
uzavření nájemní smlouvy s firmou Doprastav, a.s.,Praha, za účelem užívání pozemku
par. č. 2219/2 při stavbě – ,,Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad
Oslavou“
uzavření Darovací smlouvy s Obcí Jívoví o přijetí daru na nedělní linku autobusu do
Křižanova (autobus do kostela)
nový Knihovní řád
uzavření nové Pojistné smlouvy na pojištění majetku obce u Hasičské vzájemné
pojišťovny
Obec Dobrá Voda souhlasí s podaním žádosti o dotaci na akci ,,Sportoviště s umělým
povrchem Dobrá Voda“ z programu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotační titul 117d8210H, Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
zadat přípravu a zpracování žádosti o dotaci na akci ,,Sportoviště s umělým povrchem
Dobrá Voda“ u firmy Štěpánková – analýzy s.r.o., Boskovice.
zadat provedení prací na opravě střešní konstrukce kaple u firmy CHYTRÉ STŘECHY,
Dobronín, dle cenové nabídky.
výpůjčku nebytových prostor v kulturním domě na základě žádosti SDH Dobrá Voda,
prostory budou využívány jako Klub SDH, na období od 8. 2. 2020 do 31. 12. 2020.
zakoupení vrtáku STIHL na sázení stromků
pořízení laviček do Pergoly pro posezení na výletišti
návrh zápisu do kroniky za rok 2019

