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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.6/2017 konaném dne 23.11.2017: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                   - žádost spolku Orel jednota Dobročkovice na poskytnutí neinvestiční 

                     dotace na rok 2017   

                   - Veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92,  

                      683 33 Nesovice, IČ:00369811 a Orel jednota Dobročkovice, se 

                      sídlem Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:05251885 na 

                poskytnutí neinvestiční dotace 2.000,- Kč za účelem podpory 

                sportovní akce ,,Orel Cup Dobročkovice“ 

            -  pachtovní smlouvu č.47N17/58 mezi Česká republika–Státní pozemkový 

                úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ:01312774 a  

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

                na pronájem pozemku par.č.2421 o výměře 1.483 m 2 

                   - žádost Agroly, s.r.o, Kožušice 28, 683 33 Nesovice, IČ:60702087 na  

                úpravu části místní komunikace na par.č.2486/5        

             - v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

                ve znění pozdějších předpisů, schvaluje systém spolufinancování  

                provozu služeb sociální prevence, sociálního poradenství a služeb 

                sociální péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

                Bučovice formou smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu  

                obce v navrhovaném znění  

             - přidělení čísla popisného 145 na novostavbu rodinného domu umístěném 

                na parcelním čísle st.180  

             - podání žádosti na poskytnutí dotace na opravu obecních komunikací   

                                                      

b.) Zamítá: - žádost manželů Scholzových, Dobročkovice čp.142 o prodej nebo pronájem  

                     obecních pozemků par.č. 2586/2, 2587/1,2587/2 a 2587/3 

 

c.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.7/2017 za říjen 2017   

                                - informace starosty obce o možnostech rekonstrukce veřejného osvětlení    

                                - informace starosty obce o nutné opravě prostranství a schodiště před 

                                   budovou Společenského a kulturního centra Dobročkovice   

                                - informace starosty obce ohledně stavu obecní komunikace  

                                - informaci starosty obce o čištění odpadních vod v našem regionu 

 

d.) Ukládá:  - starostovi obce zařídit podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu obecních 

                      komunikací    

                    - starostovi obce zařídit odstranění komunikační závady na par.č.2312/3 

                      u domu čp.68 

                              

              

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 27.11.2017 

 

Sejmuto:  


