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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.1/2022 konaném dne 10.2.2022: 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

 

 

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

                 - inventarizaci majetku a závazků obce Dobročkovice včetně vyřazovacího 

                    protokolu k 31.12.2021                                       

           - Příkazní smlouvu č.PS/003/2022/PO/1 mezi 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 technicko-organizační poradenství a inženýrskou činnost v souvislosti 

              s projektovými akcemi obce Dobročkovice 

           - podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu JMK v rámci dotačního 

             programu PRV JMK pro rok 2022 na DT:  ,,Výstavba, obnova a údržba  

             venkovské zástavby a občanské vybavenosti“ na akci: ,,Obnova hřbitovní 

             zdi“  

           - podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu JMK v rámci dotačního 

             programu Podpora jednotek SDH obcí JMK pro rok 2022 na akci:  

              ,,Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro rok 2022“   

           - podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje 

             v rámci dotačního programu: ,,Podpora provozu venkovských prodejen  

             v Jihomoravském kraji pro rok 2022“ na akci: ,,Podpora provozu 

             prodejny smíšeného zboží Dobročkovice“            

          - podání žádosti na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK v rámci 

             dotačního programu ,,Podpora adaptačních opatření na změnu klimatu 

             v roce 2022“ DT č.2 – Následná péče o zeleň            

           - podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství 

             ČR v rámci programu: ,,Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 

             venkovské krajiny“ na akci: ,,Obnova vstupního objektu a márnice 

             hřbitova v obci Dobročkovice“    

           - podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu MMR ČR na akci: 

             ,,Přestavba bývalé hospody na Obecní dům v Dobročkovicích – II.etapa“    

           - podání žádosti o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci 

             veřejně prospěšných prací k umístění uchazeče o zaměstnání  

           - záměr obce na výpůjčku pozemků ve vlastnictví obce Dobročkovice v 

             k.ú. Dobročkovice vedených na LV 10001  

           - výběrové řízení na opravu střechy budovy Obecního domu čp.111 

           - oprava kanalizace před budovou Společenského a kulturního centra 

              Dobročkovice čp.9 
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b.) Bere na vědomí: - stav budovy mlatu za Společenským a kulturním centrem Dobročkovice  

                                - poděkování hejtmana Jihomoravského kraje SDH Dobročkovice za  

                                  pomoc při řešení následků ,,Tornáda“ na jižní Moravě  

                                - informaci účetního obce o účtování příjmu za provoz systému sběru, 

                                  odstraňování, likvidaci, třídění a využívání komunálních odpadů 

                                  od 1.1.2022  

                                - schválený rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2022 

                                - schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mezihoří 

                                  na roky 2023 a 2024 

                                - informace účetního obce o ,,Budování obce v roce 2021“ 

 

    

c.) Ukládá:  - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK 

                      na ,,Výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti“ 

                    - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK 

                      na ,,Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro rok 2022“ 

                    - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK 

                      na akci: ,,Podpora provozu prodejny smíšeného zboží Dobročkovice“           

                    - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK 

                      na akci: ,,Následná péče o zeleň“  

                    - zastupitelům obce zvážit demolici mlatu za kulturním domem  

                    - starostovi obce jednat s majitelem místního obchodu ohledně uzavření prodejny 

                    - zastupitelům obce zredukovat uložený materiál v budově bývalé školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 16.2.2022. 

 

 

Sejmuto: 


