
 1 

Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.3/2021 konaném dne 21.5.2021: 

 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                        - Závěrečný účet obce Dobročkovice za rok 2020 ,,s výhradou“ a 

                          přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků   

            - Účetní závěrku obce Dobročkovice za rok 2020   

                              - Smlouvu č.JMK070235/21/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 2021      

            - Smlouvu o výpůjčce mobilní sirény Pavian Car 150 uzavřenou ve smyslu  

               § 2193 až 2200 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  

              pozdějších předpisů mezi Jihomoravským kraj, Žerotínovo nám. 449/3,  

              601 82 Brno, IČ:70888337 a Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92,  

              683 33 Nesovice, IČ:00369811 

                              - Smlouvu o dílo č.01/2021 mez 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 realizaci zpracování 

                                projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení,  

                                prováděcí a zadávací dokumentaci a související inženýrské činnosti pro 

                                stavbu: ,,Přestavba bývalé hospody na Obecní dům Dobročkovice“   

                              - 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 1.7.2021 

                                do 30.6.2022 

            - Smlouvu č.JMK070464/21/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  investiční dotace ve výši 250.000,- Kč na akci: ,,Přestavba  

              bývalé hospody na Obecní dům – přístupové plochy k OÚ Dobročkovice“  

           - Smlouvu č.JMK071259/21/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“ 

            - Obecně závaznou vyhlášku Obce Dobročkovice č.2/2021, kterou se  

              stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci 

              Dobročkovice   

           - žádost pana Petra Chadraby, trvale bytem Dobročkovice č.70, 683 33 

             Nesovice na prominutí nájemného z obecního pohostinství za období 

             listopad a prosinec 2020 a leden až květen 2021 

           - Společné prohlášení smluvních stran k dodatku č.1 ke smlouvě nakládání 

             s nebezpečnými a ostatními složkami komunálního odpadu a  

             elektrozařízením číslo 17030119 mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 

             č.92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 a společností RESPONO, a.s. 

             Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ:49435612. 
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           - plnou moc k zastupování na valných hromadách společnosti Respono, a.s. 

             Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ:49435612 a společnosti  

             Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, 

             IČ:49454587 za akcionáře Obec Dobročkovice zastupitele obce pana 

             Blahoslava Franka 

          - aktivaci mobilního rozhlasu v naší obci 

          - Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

             č.1354/2021-SML mezi Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 

             602 00 Brno, IČ:70890013 a Obec Dobročkovice, Dobročkovice 92, 

             683 33 Nesovice, IČ:00369811 za účelem vybudování parkovací plochy 

             pro osobní automobily dle schválené projektové dokumentace ,,Přestavba 

             bývalé hospody na Obecní dům Dobročkovice na pozemku par.č.2647/3   

            

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.2/2021 za květen 2021    

                                 - Závěrečný účet Svazku obcí Mezihoří za rok 2020  

                                 - úřední záznam o vloupání do budovy bývalé školy Dobročkovice 

                                                                

c.) Ukládá:  - zastupitelům obce připravit návrhy na vypracování Programu rozvoje obce 

                      Dobročkovice na období 2021 – 2026 

                    - účetnímu obce doručení dotazníku pro tvorbu rozvoje obce na období 2021 až 

                      2026  

                    - starostovi obce zajistit dodávku a montáž hracích prvků do sportovního areálu 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 25.5.2021. 

 

 

Sejmuto: 


