Obec Dobrá Voda
Usnesení zasedání zastupitelstva obce Dobrá Voda
ze dne 4. května 2020
Zastupitelstvo obce
I.
-

zprávu o plnění usnesení předchozího zasedání zastupitelstva obce
Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. Nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
informaci o dosavadním jednání ohledně pořízení nového auta pro JSDH

II.
-

-

Bere na vědomí

Schvaluje

program zasedání zastupitelstva obce dle návrhu
ověřovateli zápisu p. Jaromíra Urbánka a p. Ing. Stanislava Pekárka
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dobrá Voda za
rok 2019.
převedení zlepšeného hospodářského výsledku
příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Dobrá Voda za rok 2019 ve výši 23 034,12 Kč do rezervního fondu
organizace roku
rozpočtová opatření č. 2/2020 dle návrhu
dar Městysu Křižanov v souvislosti s provozováním základní školy ve výši 3 000,-- Kč.
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25 471,- Kč COOP družstvu V.M. za rok 2019
prodej pozemku par. č. 825/6 o výměře 1192 m2 manželům Marii a Stanislavu
Požárovým za stanovených podmínek
zveřejnit záměr na prodej pozemku par. č. 825/2 o výměře 1292 m2
zveřejnit záměr na prodej pozemku par. č. 825/3 o výměře 1284 m2
přijetí daru lesních pozemků parc. č. 716/2, parc.č. 719/3 a parc. č. 718/2.
cenovou nabídku ze dne 24.2.2020 na zpracování projektové dokumentace na akci:
,,Dobrá Voda – kanalizace a ČOV‘‘ od firmy IMC projekce s.r.o., Velké Meziříčí
odměnu pro kronikářku obce za zápis do kroniky za rok 2019 ve stejné výši jak za rok
2018
objednat zhotovení laviček se stoly do pergoly na hřišti a zhotovení nové brány na
,,Cigáništi od firmy Miroslav Špaček, Dobrá Voda 114, dle cenových nabídek ze dne
4.5.2020.
objednat dodání dřeva na lavičky se stoly do pergoly na hřišti od firmy ACTI BOIS CZ
s.r.o., Dobrá Voda 37, dle cenové nabídky ze dne 4.5.2020.
darovací smlouvu s Krajem Vysočina ve výši 10 061,- Kč na podporu obce při
zabezpečení vzdělávání
objednat u firmy E.ON Distribuce a.s., České Budějovice výměnu izolátorů na rozvodech
veřejného osvětlení v obci dle cenové nabídky č. 2043/04/20 ze dne 27.4.2020
cenu palivového dříví z obecního lesa s účinností od 5.5.2020: - samovýroba 100,- Kč /m3
- natěžené dříví 300,- Kč/m3

-

III. Odkládá
podání žádosti o dotaci z programu Obnovy venkova Vysočiny.

V Dobré Vodě 6. května 2020

-----------------------------místostarosta obce

-----------------------------starosta obce

