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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.4/2021 konaném dne 21.7.2021: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                              - Smlouvu č.JMK071250/21/OKH 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 dotace ve výši 40.000,- Kč na akci: ,,Pořízení věcných  

               prostředků požární ochrany pro rok 2021“      

            - podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

              na akci: ,,Odkanalizování obce Dobročkovice – PD“  

                              - Smlouvu o spolupráci v rámci realizace projektu společného nákupu 

                                 silové elektřiny pro rok 2022 mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92 

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

                                 696 71 Blatnička, IČ:00488518  

                             - Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PR-014330070749/001-ADS 

                                uzavřenou mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, 

                                IČ:00369811 a společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole,  

                                602 00 Brno, IČ:28085400 za účelem umístění distribuční soustavy 

                                podzemní kabelové vedení NN na pozemku par.č.2311/3 na stavbu 

                                ,,Dobročkovice, úprava nvNN Stryjová“ 

                             - Záměr obce Dobročkovice prodat nemovitý majetek část pozemku 

                               par.č.st.150 o výměře 3 m2 

                             - Provozní řád dětského hřiště obce Dobročkovice 

                             - žádost pana Patrika Přikryla, Dobročkovice čp.105 na úpravu pozemku 

                               kolem jeho rodinného domu 

                             - poskytnutí finančního daru obcím Jižní Moravy na pomoc po mimořádné   

                               živelní katastrofě ,,Tornádo“ ve výši 35.000,- Kč na transparentní účet  

                               Jihomoravského kraje 

                             - 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 2021 ve výši  

                               1.000,- Kč 

            

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.3/2021 za červen 2021  

                                 - Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

                                   č.1354/2021-SML mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

                                   Nesovice, IČ:00369811 a Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 

                                   Veveří, 602 00 Brno, IČ:70890013 na části pozemku par.č.2647/3 

                                   o výměře 60,4 m2  

                                 - návrh Řádu veřejného pohřebiště obce Dobročkovice 

                                 - zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodě obce Dobročkovice 

                                   v roce 2020  

                                 - trestní příkaz a návrh na potrestání pana J.S.,  

                                 - informace o zpětném odběru odpadních elektrozařízení, přenosných 

                                   baterií a akumulátorů   

                                 - informace o přidělování čísel popisných na novostavby v naší obci 
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            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 26.7.2021. 

 

 

Sejmuto: 


