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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.2/2022 konaném dne 31.3.2022: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                        - dohodu o zpracování mzdové agendy mezi Městem Bučovice, Jiráskova 

                          502, 685 01 Bučovice, IČ:00291676 a Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 

                          92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 

                        - Příkazní smlouvu č.11/2022 mezi společností Pospíšil a Švejnoha,  

                          spol. s r.o., Zahradní 1141/2a, 683 01 Rousínov, IČ:26253607 a Obcí  

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

                        - Příkazní smlouvu č.12/2022 mezi společností Pospíšil a Švejnoha, 

                          spol. s r.o., Zahradní 1141/2a, 683 01 Rousínov, IČ:26253607 a Obcí 

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

                       - Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci 

                          č.2022/3 uzavřenou mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

                          Nesovice, IČ:00369811 a Svazkem obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 

                          Nesovice, IČ:75070065   

                       - Smlouvu o výpůjčce mezi Svazkem obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 

                          Nesovice, IČ:75070065 a Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

                          Nesovice, IČ:00369811 ohledně pivních setů 

                       - smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí č.1-10/2022 s účinností od 1.5.2022 

                          na dobu určitou 5 let až do 30.4.2027   

                       - dodatek č.2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů 

                          fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném  

                          pohybu těchto údajů ,,GDPR“  

                       - delegování v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona  

                          č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, pana Josefa 

                          Pištěláka jako zástupce a pana Blahoslava Franka jako náhradníka  

                          tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k 

                          zastupování obce Dobročkovice na valných hromadách společnosti 

                          Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ:49454587, konaných v průběhu 

                           roku 2022  

                       - delegování v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona 

                          č.12/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů pana Josefa  

                          Pištěláka jako zástupce a pana Jaroslava Hamšíka jako náhradníka 

                          tohoto zástupce pro případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k 

                          zastupování obce Dobročkovice na valných hromadách společnosti 

                          Respono, a.s., IČ:49435612, která se bude konat dne 7.6.2022  

                        - výsadbu stromů a keřů v obci Dobročkovice 

            - pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci Dobročkovice na období 

              od 1.4.2022 do 30.6.2022 

            - žádost paní Jany Sýkorové o povolení zbudování parkovacího místa  

              k nemovitosti Dobročkovice čp.102 

            - finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro organizaci ,,Člověk v tísni“ na  

               podporu ukrajinským dětem   

            - navýšení pojistného u nemovitostí v majetku obce Dobročkovice 

 

      b.) Zamítá: - žádost pana Vladimíra Scholze na odkoupení nebo pronájem pozemků 

                           par.č.2587/1, části pozemků par.č.2586/1 a 2586/4 
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      c.) Bere na vědomí: - informace starosty obce z porady starostů na MěÚ Bučovice  

                                        

      d.) Ukládá:  - zastupitelům obce zajistit uspořádání ,,Setkání seniorů“ dne 7.5.2022 

                          - zastupitelům obce zajistit položení věnce k pomníku padlých z I. a II.   

                            světové války na pietní místo v parku 

                          - starostovi obce zařídit výsadbu Vánočního stromu v areálu hřiště  

     

        

 

 

 

 

 

 

 

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 5.4.2022. 

 

 

Sejmuto: 


