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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.2/2020 konaném dne 23.4.2020: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                        - Obecně závaznou vyhlášku obce Dobročkovice č.1/2020 o místním  

              poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 11.5.2020  

            - závazné stanovisko k vyjádření k projektu ,,Dobročkovice, úprava  

              nvNN Soldánová“ na pozemku par.č.2311/1 

            - Smlouvu č.1040017820/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

              břemene mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

              Nesovice, IČ:00369811 a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 

              2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ:28085400 

            - závazné stanovisko k vyjádření k projektu ,,Dobročkovice, úprava  

              nvNN Stryjová“ na pozemku par.č.2311/3 

            - Smlouvu č.1040017822/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

              břemene mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

              Nesovice, IČ:00369811 a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 

              2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ:28085400 

            - závazné stanovisko k vyjádření k projektu ,,Dobročkovice, kabel  

              NN Doupovec“ na pozemku par.č.2291 

            - Smlouvu č.1030056702/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

              břemene mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

              Nesovice, IČ:00369811 a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 

              2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ:28085400 

            - Oznámení záměru obce prodat nemovitý majetek část parcely č.2586/1 

              ostatní plocha a část parcely č.2586/4 ostatní plocha v místní lokalitě 

              ,,Bytovka“ umístěné u domu čp.143 

            - záměr využití budovy Dobročkovice čp.111 na obecní úřad  

            - pořízení jednoho kontejneru na plast a jednoho kontejneru na bioodpad 

    

            b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.1/2020 za březen 2020  

                                       - umístění nového sběrného místa na ukládání železného šrotu 

                                         a elektroodpadu 

                                       - informace starosty obce ohledně ukládání stavební sutě   

                                       - informaci starosty obce o provedené opravě veřejného osvětlení 

 

      c.) Ukládá:  - starostovi obce zařídit administrativní náležitosti se stavební akcí  

                            zbudování obecního úřadu  

                          - starostovi obce pořízení a položení věnce, kytice a svíček na pietní místo 

                            obětem I. a II. světové války v parku  

                          - starostovi obce pořízení kontejnerů na plast a bioodpad   

     

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 24.4.2020. 

 

Sejmuto: 


