Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.2/2019 konaném dne 3.4.2019:
Zastupitelstvo obce Dobročkovice:
a.) Schvaluje: - program zasedání, ověřovatele a zapisovatele zápisu ze zasedání
- Závěrečný účet obce Dobročkovice za rok 2018 ,,s výhradou“ a
přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků
- Účetní závěrku obce Dobročkovice za rok 2018
- dohodu o provedení práce mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92,
683 33 Nesovice, IČ:00369811 a zastupitelem obce panem ing. Josefem
Kolofíkem, bytem Dobročkovice 24, 683 33 Nesovice na provádění
správy webových stránek obce Dobročkovice s účinností od 4.4.2019
- zadání výběrového řízení na opravu místních komunikací v obci
Dobročkovice
- žádost organizace Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ:70932581, cestmistrovství
Slavkov u Brna na změnu technologie posypu komunikací v katastru obce
Dobročkovice
- podporu zpoplatnění silnice I/50 v úseku Holubice (D1) – hranice
Jihomoravského kraje
- vyřazovací protokol na odstranění památníku padlých u kostela
- objednávku ,,Knihy region Vyškovsko“
- žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace par.č.2312/1 pro
umístění vodovodní přípojky k domu Dobročkovice čp.1 na parcele
č.st.16
- umístění stavebního záměru stavby: ,,Novostavba RD Dobročkovice, pan
Mifka“ v k.ú. Dobročkovice na parcelách č.2605, 2606/2 a 2607/7
- pronájem sálu Společenského a kulturního centra Dobročkovice v termínu
od 29.7. do 31.7.2019 za účelem koncertní zkoušky
b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.1/2019 za březen 2019
- informace starosty obce o podaných žádostech na poskytnutí dotací
na rok 2019
- oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením ,,Přístavba
rodinného domu čp.86 – žumpa“
- Zprávu o bezpečností situaci v územním obvodě obce Dobročkovice
v roce 2018
- negativní odpověď z Úřadu práce ČR, kontaktní pracoviště Vyškov na
poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně
prospěšných prací
- informace starosty obce z porady starostů na Městském úřadě Bučovice
konané dne 19.3.2019
- informace starosty obce o postupu prací na využití budovy bývalé staré
hospody čp.111
- uspořádání přednášky o generálu Veselém dne 18.5.2019
c.) Ukládá: - starostovi obce zajistit výběrové řízení na opravu místních komunikací v obci
Dobročkovice
- zastupitelům obce do příštího zasedání oslovit firmy na vypracování technickoekonomické studie na likvidaci odpadních vod v obci Dobročkovice
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- místostarostce obce zajistit setkání seniorů dne 11.5.2019 na sále
Společenského a kulturního centra Dobročkovice
- zastupitelům obce uspořádat pietní vzpomínku k osvobození naší obce
s lampionovým průvodem dne 27.4.2019
d.) Odkládá: - nabídku firmy Vodohospodářský ateliér s.r.o, Růženec 54, 644 00 Brno na
vypracování technicko-ekonomické studie na likvidaci odpadních vod v obci
Dobročkovice

Josef Pištělák
starosta obce

Karla Tynklová
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 8.4.2019.

Sejmuto:
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