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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.3/2020 konaném dne 18.6.2020: 

 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                        - Závěrečný účet obce Dobročkovice za rok 2019 ,,bez výhrad“    

            - Účetní závěrku obce Dobročkovice za rok 2019   

                              - Smlouvu o spolupráci v rámci realizace projektu společného nákupu 

                                 silové elektřiny pro rok 2021 mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92 

                                 683 33 Nesovice, IČ:00369811 a Obcí Blatnička, Blatnička 163,   

                                 696 71 Blatnička, IČ:00488518  

            - Smlouvu č.JMK064787/20/ORR uzavřenou mezi Jihomoravským krajem,  

               Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ:70888337 a Obcí  

               Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 o 

               poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 25.000,- Kč na akci: ,,Podpora  

               provozu prodejny smíšeného zboží Dobročkovice“ na rok 2020      

            - prodej části obecních pozemků par.č.2586/1 a 2586/4 manželům J.a M.P.   

               za podmínky, že kupující zařídí a uhradí všechny náklady spojené s 

               vypracováním geometrického plánu, znaleckého posudku a vkladu do 

               katastru nemovitostí za cenu uvedenou ve znaleckém posudku 

                              - poskytnutí finančního daru pro organizaci Diecézní charita Brno, oblastní 

                                charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín, IČ:44990260 na 

                                dokrytí finančních nákladů na provoz služeb domácí zdravotní péče a 

                                hospicové péče Bučovice a Slavkov u Brna na rok 2020 ve výši  

                                1.000,- Kč 

                              - nájemní smlouvu na pronájem bytu v nemovitosti čp.111 mezi  

                                pronajímatelem Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33  

                                Nesovice, IČ:00369811 a nájemcem panem Oldřichem Hanákem,  

                                Dobročkovice 111, 683 33 Nesovice na dobu určitou od 1.7.2020 

                                do 30.6.2021 

            - oznámení záměru obce pronajmout nemovitý majetek pozemek parcela 

               č.2120/4 (zahrada) o výměře 175 m2 v k.ú. Dobročkovice umístěný za 

               rodinným domem čp.139 

            -  oznámení záměru obce pronajmout nemovitý majetek pozemky parcela 

               č.2451/8 (orná půda) o výměře 892 m2 a parcela č.2637/2 (ostatní plocha) 

               o výměře 12 m2  oba v k.ú. Dobročkovice umístěné v místní lokalitě  

               ,,Rybníček“  

            - výsadbu listnatých stromů v místní lokalitě ,,Vévoz“ 

            

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.2/2020 za duben 2020    

                                 - Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2019  

                                 -  informace starosty obce z porady starostů na Městském úřadě Bučovice 

                                     konané dne 17.6.2020  

                                 - informace starosty obce o nepodpoření brownfieldu objektu bývalého 

                                    hostince z pohledu dotačního podprogramu Ministerstva pro místní  

                                    rozvoj ČR 

                                 - informaci starosty obce o budování podchodu u obce Nevojice 

                                 - informaci starosty obce na nutnost vyhotovení studie proveditelnosti 

                                   odkanalizování obce Dobročkovice 

                                  



 2 

                              

c.) Ukládá:  - starostovi obce vyvolat jednání ohledně změny nájemní smlouvy na pronájem 

                      obecních pozemků mezi pronajímatelem Obcí Dobročkovice a nájemcem 

                      společností Agrola s.r.o. Kožušice       

                    - účetnímu obce opakovaně vyhlásit místním rozhlasem upozornění na 

                      dodržování bezpečnosti silničního provozu v naší obci    

                     

d.) Zamítá: - žádost pana Vladimíra Scholze, bytem Dobročkovice č.142, 683 33 Nesovice na 

                     odkoupení pozemků par.č.2586/1, 2586/4 a 2587/1  

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

     

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 19.6.2020. 

 

 

Sejmuto: 


