
Obec Dobrá Voda 

Zápis schůze zastupitelstva obce Dobrá Voda, 
konané dne 25. září 2015 

Přítomni: Jiřina Částková, Vladimír Zástěra, Jaromír Kubiš, Stanislav Pekárek, Miroslav 
Špaček, David Vítek, Ing. Jiří Dlouhý, Ing. Pavel Vítek, Miroslav Badalík 

Program jednání: 

Zápis zjednání: 

I. Zahájení, schválení programu zasedání 
2. Zpráva o plnění usnesení 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Žádost o odprodej pozemku par. Č. 72 
5. Žádost o souhlas s umístěním dešt'ové kanalizace 
6. Žádost SDH Dobrá Voda o příspěvek na pořízení dresů pro mladé hasiče 
7. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce 
8. Informace o probíhajících akcích 
9. Rozpočtová opatření 

10. Žádost o příspěvek - Domácí hospic Vysočina, o. p. s. 
ll. Různé 

J. Schúzi zastupitelstva obce zahájil starosta obce p. Vladimír Zástěra v pátek 25.9.2015. v 
19,00 hodin. Zastupitelstvo obce schválilo program zasedání zastupitelstva obce dle 
návrhu. 

Pro 9 hlasll 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 usneseni. 
Pro 9 hlasů Proti O hlasů Zdrže l se O hlasů 

3. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Miroslav Badalík a p. Stanislav Pekárek. 
Pro 9 hlasll Proti O hlasů Zdržel se O hlasů 

4. Zastupitelstvo obce projednalo žádost o prodej pozemku par. č. 72. Zastupitelstvo obce 
souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemku par. Č. 72. 

Pro 9 hlasú Proti O hlasú Zdržel se O hlasú 
5. Zastupitel stvo obce projednalo žádost pana J~ K o souhlas s umístěním dešlové 
kanalizace. Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním dešťové kanalizace k novému domu 
pana Kaštana. na pozemcích obce dle přiloženého projektu. 

Pro 9 hlasů Proti O hlas Zdržel se O hlasll 
6. Zastupitelstvo obce projednalo žádost SDH Dobrá Voda. Důvodem žádosti je pořízení 
nových dresů pro děti. Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí daru SDH Dobrá Voda ve 
výši 5 OOO,--Kč 

Pro 9 hlaSl! Proti O hlasů Zdržel se O hlas ů 
7. Ing. Klapalová seznámila zastupitelstvo s informací o průběhu dílčího přezkoumání 
hospodai'ení obce. Zpráva o přezkoumání bude doručena písemně v nejbližším období. 
Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí. 



Pro 9 hlasů Proti O hlasů Zdržel se O hlasú 
8. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s probíhajícími investičními akcemi. Firma 
Rekostav VM v současné době buduje připojení el. energie ke stavebním pozemkům - [I. 

etapa .. Firma PEROZ Vídeň pracuje na úpravě veřejných prostranství, jsou osázeny stromky, 
mobiliář bude dodán v nejbližší době. Plánovaný projekt čističky odpadních vod nezpracuje 
firma EnviroEkoanalytika, protože tyto činnosti nevykonává. Projekt by mohla zpracovat 
firma Ing. Miloš Charvát, JMC design & architekture. Firma Colas zpracovala další nabídku 
na opravu místní komunikace, doplněnou o geotextilíi, Navrhovaná cena je cca o 100000,-
Kč vyšší. Zastupitelstvo obce bere informaci na vědomí. Zastupitelstvo obce schvaluje zadat 
zpracování projektu čističky odpadních vod firmě Ing. Miloš Charvát, [MC design & 
architekture. Velké Meziíříčí. Zastupitelstvo obce schvaluje zadat opravu místní komunikace 
za školou firmě Colas, a. s. , dle první nabídky bez geotextilie. 

Pro 9 hlasú Proti O hlas Zdržel se O hlasů 
9. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočtová opatření Č. 2/2015. 

Pro 9 hlasú Proti O hlasů Zdržel se O hlasů 
10. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se žádostí Domácího hospice Vysočina, o. p. 
s. ,. o poskytnutí příspěvku na činnost Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnout dar 
Domácímu hospici Vysočina, O.p.s. , ve výš i 5000,-- Kč. 

Pro 8 hlasů Proti O hlasll Zdržel se I hlasú 
ll. 1.. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce se žádostí SDH Dobrá Voda o výpůjčku 
sálu kulturního domu pro pořádání kroužku pro děti vždy ve středu v odpoledních hodinách 
od 17,00 do cca 20,00 hodin. Zastupitelstvo obce souhlasí s výpújčkou sálu kulturního domu 
SDH Dobrá Voda každou středu v odpoledních hodinách bezúplatně .. 

Pro 9 hlasú Proti O hlasú Zdržel se O hlaSl! 
11.2. Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje požádat obec Jívoví o příspěvek 5 tis. Kč na 
výdaje spojené s dopravní obslužností. 

Pro 9 hlasú Proti O hlasů Zdržel se O hlasů 
ll. 3. Zastupitelstvo obce projednalo žádost p. 1& o opravu veřejného osvětlenÍ. 
Místostarosta obce p. Kubiš seznámil zastupitelstvo obce s opakovaným jednáním s p. 
Ambrožem ohledně opravy tohoto úseku osvětlenÍ. Zastupitelstvo obce ukládá místostarostovi 
obce dojednat s p. Ambrožem urychlené provedení opravy nebo zadat tuto opravu jiné firmě. 

Pro 9 hlasů Proti O hlasú Zdržel se O hlasů 
II . 4. Zastupitelstvo obce jednalo o potřebě zajistit vyžínání v obecních lesích. Zastupitelstvo 
obce ukládá obecnímu úřadu informovat občany o možnosti brigády v příštím roce - vyžínání 
křovinořezem vyžínání křovinořezem a natíránní stromků v obecních lesích. Zájemci se 
mohou přihlás it na obecním úřadu. 

Pro 9 hlasů Proti O hlasů Zdržel se O hlaSl! 

Zastupitelstvo obce bylo ukončeno v 21 ,45 hod. 

Zápis provedla Ing. J. Klapalová ( ) // 

Zápis ověřili: Stanislav Pekárek r-e. J:n~ 
Miroslav 8adalík '-< 7~C) 

, _ . . -- <:-:0 r:;;.( ~.~ 

Vladimír Zástěra - starosta 

V Dobré Vodě 25. září 2015 


