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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.4/2020 konaném dne 23.7.2020: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

            - Smlouvu č.JMK065399/20/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 240.000,- Kč na akci: ,,Oprava  

               střechy víceúčelového objektu v Dobročkovicích“      

            - Smlouvu č.JMK066039/20/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 50.000,- Kč na akci: ,,Následná 

               péče o stromky v Dobročkovicích“     

                              - nabídku firmy ENVI Agentura Trunda s.r.o, U Hřiště 810/8, 779 00 

                                Olomouc-Holice, IČ:27857646 na zhotovení Technicko-ekonomické  

                                studie odkanalizování a likvidace odpadních vod obce Dobročkovice 

                              - Smlouvu č.1030059158/004 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 na pozemku 

                                par.č.2311/1 na realizaci stavby ,,Dobročkovice, příp.NN Přibilík“  

            - pronájem obecních pozemků par.č.2451/8 o výměře 892 m2  a par.č. 

              2637/2 o výměře 12 m2 panu R.P.     

            - pana starostu Města Bučovice PhDr.Jiřího Horáka, Ph.D.  

              v zastupování obce Dobročkovice na Valné hromadě společnosti  

              Respono, a.s. Vyškov, se sídlem Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov,  

              IČ: 49435612 konané v úterý dne 28.7.2020 

           - oznámení záměru obce pronajmout nemovitý majetek část pozemku 

              par.č.2588/3 (zahrada) v k.ú. Dobročkovice umístěný za pozemkem 

              par.č.2120/4   

           - opravu zázemí v budově Společenského a kulturního centra Dobročkovice 

            

b.) Bere na vědomí: - informaci starosty obce o zamítnutí žádosti o neinvestiční dotaci z 

                                   rozpočtu JMK na projekt: ,,Pořízení věcných prostředků požární 

                                   ochrany pro rok 2020“    

 

 c.) Zamítá: - žádost o pronájem pozemku par.č.2120/4 

 

  

    

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 27.7.2020. 

 

Sejmuto: 


