Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.1/2016 konaném dne 18.2.2016:
Zastupitelstvo obce Dobročkovice:
a.) Schvaluje: - program zasedání, ověřovatele a zapisovatele zápisu ze zasedání
- inventurní zápisy a vyřazovací protokol k 31.12.2015
- oznámení záměru obce prodat nemovitý majetek část pozemku
par.č.51/1 přiléhající k domu č.132 (dvůr a vjezd) v lokalitě Na Pustým
- podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje dotační titul č.4 na pasportizaci dopravního
značení v obci
- podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvo vnitra – generální
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v rámci programu –
Dotace pro jednotky SDH obcí na pořízení dopravního automobilu
- podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na nákup zásahového požárního automobilu
- poskytnutí sponzorského daru Klubu přátel školy při Základní
a mateřské škole Brankovice na školní ples
- pořízení jednoho kontejnéru na plastový odpad
b.) Bere na vědomí: - informaci starosty obce o podání žádosti Svazku obcí Mezihoří
na dotační titul ozelenění obcí
- informaci starosty obce o záměru firmy CUBESOL, s.r.o., Brno
na vybudování optické telekomunikační sítě v obci Dobročkovice
- informaci starosty obce o možnosti zapojení domácností do
elektronické aukce na dodávku elektrické energie
- informace starosty obce ohledně prodeje budovy bývalé školy
- informace starosty obce o situaci kolem zaměření a vypracování
geometrického plánu silnice III/0509 vedoucí přes obec
- účast starosty obce na semináři ohledně kořenových čistíren
c.) Ukládá: - starostovi obce dojednat s Povodím Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
smlouvu o služebnosti komunikace nad vodním tokem
- starostovi obce podat žádost o dotaci na pasportizaci dopravního značení v obci
- starostovi obce podat žádost o dotaci na Ministerstvo vnitra – gen.ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR na pořízení dopravního automobilu
- starostovi obce podat žádost o dotaci na Jihomoravský kraj na nákup zásahového
dopravního automobilu
- starostovi obce zařídit vypracování návrhu smlouvy o prodeji budovy bývalé
školy
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Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 22.2.2016
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