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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.3/2015 konaném dne 28.5.2015: 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 
a.) Schvaluje: - program zasedání, ověřovatele a zapisovatele zápisu ze zasedání 
                        - rozpočtové opatření č.2/2015 za květen 2015   

            - obecně závaznou vyhlášku obce Dobročkovice č.1/2015, kterou se 
              vydává požární řád obce    
            - obecně závaznou vyhlášku obce Dobročkovice č.2/2015 o stanovení 
              systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
              odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 
              odpadem na území obce Dobročkovice 

                              - odprodej budovy bývalé školy panu PaedDr. Josefu Čadíkovi 
                                bytem Dobročkovice č.22 za stanovených podmínek mezi prodávajícím 
                                a kupujícím  

            - smlouvu o spolupráci s firmou Organizačně správní institut, o.p.s., 
              Lidická 718/77, 602 00 Brno – Veveří, IČ:01707060 o společném 
              nákupu elektrické energie  
            - stanovy Svazku obcí Mezihoří 
       - členství obce Dobročkovice v MAS Vyškovsko 
            - předběžný souhlas o spolupráci obce Dobročkovice na realizaci 
               projektu ,,Biocentrum s vodní plochou v k.ú. Dobročkovice“ 
            -  záměr obce prodat nemovitý majetek a to par.č.2475/2 orná půda  
               o výměře 200 m2, par.číslo 2475/4 orná půda o výměře 312 m2

               par.číslo 2475/6 orná půda o výměře 116 m
,   

2

               orná půda o výměře 119 m
, par.číslo 2475/7  

2

               výměře 1.280 m
, par.číslo 2632/1 ostatní plocha o 

2 a par.číslo 2632/16 ostatní plocha o výměře 19 m
           

2 

b.) Bere na vědomí: - vyjádření společnosti Agrola, s.r.o. Kožušice o jednání ohledně  
                                   osevního postupu kolem obce    
                                 - informaci starosty obce z Valné hromady SO Mezihoří  
                                  
c.) Ukládá: - starostovi obce, místostarostce obce a zastupiteli obce panu Jaroslavu Hamšíkovi 
                     podílet se na vypracování podmínek při odprodeji budovy bývalé školy 
                   - starostovi obce vypracovat žádost na SZIF na přezkoumání osevního postupu 
                     společnosti Agrola, s.r.o., Kožušice 
                   - starostovi obce zařídit vypracování geometrického plánu budovy bývalé  
                      školy a sportovního areálu  
 
 
 

 
            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 
 

 
 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 2.6.2015. 
 
Sejmuto: 
 


