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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.5/2018 konaném dne 7.8.2018: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

a.) Schvaluje: - program zasedání, ověřovatele a zapisovatele zápisu ze zasedání 

                        - výběrové řízení na akci: ,,Oprava místní komunikace v obci  

                           Dobročkovice“ 

            - Smlouvu o dílo mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

               Nesovice, IČ:00369811 a EUROVIA CS, a.s., Vídeňská 104, 619 00 

               Brno, IČ:45274924 na akci: ,,Oprava místní komunikace v obci 

               Dobročkovice“        

            - Smlouvu o dílo mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

               Nesovice, IČ:00369811 a Josef Reška – stavební firma, Legionářská 177, 

               685 01 Bučovice, IČ:10102663 na akci: ,,Oprava prostranství a schodiště 

               před budovou Společenského a kulturního centra Dobročkovice“    

            - Smlouvu o dílo mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

               Nesovice, IČ:00369811 a HP kámen s.r.o., Tyršova 93, 768 24 Hulín, 

               IČ:25588672 na akci: ,,Oprava památníku padlých v 1. a 2. světové válce 

               v obci Dobročkovice“   

            - Dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu pozemků mezi Obcí Dobročkovice, 

              Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 a Agrola, s.r.o.,  

              Kožušice 28, 683 33 Nesovice, IČ:60702087 s účinností od 15.6.2018   

                              - výsadbu stromků v místní lokalitě ,,Vévoz“ 

           

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.4/2018 za červenec 2018    

                                 - zápis z roční prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

                                   obce Dobročkovice  

                                 - informace starosty obce o čistotě a pořádku v budově Společenského a 

                                   kulturního centra Dobročkovice    

                                 - informaci starosty obce o účasti naší jednotky sboru dobrovolných  

                                   hasičů na soutěži požárních družstev v Kobylí                                    

                                 - informace zastupitele obce pana Jaroslava Hamšíka o průběhu tábora 

                                   pro malé hasiče  

                                 - informaci starosty obce o zasedání zastupitelstva obce před volbami 

                                   do zastupitelstev obcí 

                                   

c.) Ukládá:  - zastupiteli obce panu Jaroslavu Hamšíkovi zajistit instalaci sítí do oken  

                      Společenského a kulturního centra Dobročkovice  

 

d.) Zamítá: - žádost pana F.H. na povolení výstavby vjezdu k parkování osobního vozidla u 

                     domu čp.10 

 

 

 

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 10.8.2018. 

 

Sejmuto: 


