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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.1/2019 konaném dne 6.2.2019: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                 - inventarizaci majetku a závazků obce Dobročkovice včetně vyřazovacího 

                    protokolu k 31.12.2018                                       

           - Zprávu o uplatňování Územního plánu Dobročkovice za období 

             12/2013 – 10/2018   

           - Příkazní smlouvu č.PS/0072019/PO/1 mezi Obcí Dobročkovice, 

              Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 a firmou Pospíšil a 

              Švejnoha, spol. s r.o., Zahradní 1141/2a, 683 01 Rousínov, IČ:26253607 

              na technicko-organizační poradenství a inženýrskou činnost v souvislosti 

              s projektovými akcemi obce Dobročkovice 

           - podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu JMK v rámci dotačního 

             programu PRV JMK pro rok 2019 na DT:  ,,Obnova místních komunikací  

             včetně příslušenství podpořená dotací z MMR v roce 2019“  

           - podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu JMK v rámci dotačního 

             programu Podpora jednotek SDH obcí JMK na období 2017 – 2020 na  

             akci: ,,Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro rok 2019“   

           - podání žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na 

             akci: ,,Oprava místní komunikace v obci Dobročkovice“   

          - podání žádosti na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK v rámci 

             dotačního programu PRV JMK na rok 2019 na DT: ,,Komplexní úprava 

             veřejného prostranství, obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně“  

           - podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na pořízení mobiliáře 

             dotační titul č.6 v rámci Svazku obcí Mezihoří na rok 2019  

          - žádost o souhlas se zřízením vodovodní přípojky k rodinnému domu  

             čp.57 na parcele č.2311/1  

           - vypracování studie proveditelnosti odkanalizování obce Dobročkovice 

           - vypracování projektu možného využití budovy bývalé hospody čp.111 

    

b.) Zamítá: - nabídku společnosti Rema AOS na zpětný odběr tříděného odpadu    

         

c.) Bere na vědomí: - informace starosty obce o dotačních titulech na podání žádostí o dotace 

                                   z rozpočtu Jihomoravského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

                                   na rok 2019 

                                 - informace starosty obce o možnostech využití uchazečů z úřadu práce 

                                    na veřejně prospěšných pracích v naší obci    

                                 - oznámení o zahájení územního řízení za účelem vzniku nových  

                                   pozemkových parcel v lokalitě ,,Záhumenní“ 

                                 - zprávu o budování obce v roce 2018 

    

d.) Ukládá:  - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK 

                      na ,,Obnovu místních komunikací včetně příslušenství podpořená dotací z MMR 

                      v roce 2019“ 

                    - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK 

                      na ,,Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro rok 2019“ 

                    - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MMR 

                      na ,,Opravu místních komunikací v obci Dobročkovice“  
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                    - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK 

                      na ,,Komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu, údržbu a zřizování  

                      veřejné zeleně“  

                    - starostovi obce podat žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti 

                      v rámci veřejně prospěšných prací    

   

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 11.2.2019. 

 

 

Sejmuto: 


