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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.7/2017 konaném dne 21.12.2017: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                  - rozpočet obce Dobročkovice na rok 2018                                         

            - střednědobý rozpočtový výhled obce Dobročkovice na roky 2019 a 2020  

            - plány práce finančního a kontrolního výboru obce Dobročkovice 

               na rok 2018    

            - příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce Dobročkovice 

               k 31.12.2017  

            - člena finančního výboru obce Dobročkovice s účinností od 1.1.2018 

            - podání žádosti o převod pozemku par.č.2421 o výměře 1.483 m2  

               orná půda ze SPÚ na obec Dobročkovice 

            - odměny zastupitelům obce a dvěma členům finančního výboru obce 

              doplněných ze spoluobčanů obce s účinností od 1.1.2018 v souladu s 

              Nařízením vlády č.318/2017 Sb., o odměnách členů zastupitelstev 

              územních samosprávných celků   

           - objednávku na provádění rozborů odpadních vod na rok 2018 pro firmu 

              Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, 

              IČ:49454587 

         

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.8/2017 a č.9/2017 za listopad a prosinec 2017    

                                 - rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2018 

                                 - střednědobý rozpočtový výhled Svazku obcí Mezihoří 

                                   na roky 2019 a 2020 

                                 - informace starosty obce o cenách za služby společnosti Respono,  

                                    a.s. Vyškov  

                                 - informace starosty obce o úpravě cen vodného společnosti 

                                    Vodovody a kanalizace, a.s. Vyškov od 1.1.2018 

                                 - informace starosty obce o aktualizaci programu MISYS 

                                 - informace starosty obce o činnosti pracovníka na veřejně  

                                    prospěšných pracích 

                                 - informace starosty obce o parkování vozidel v obci 

                                 - informace starosty obce o situaci obslužných cest v extravilánu obce 

                                 - informaci starosty obce o vyřešení dopravní závady – odstranění 

                                   stromků a keřů u silnice III.třídy vedoucí přes obec  

                                 - informaci starosty obce o stavu nemovitosti čp.79 

                                 - informaci starosty obce o stavu obecní silnice na návsi a prostranství 

                                   před místním pohostinstvím 

                                 - informaci o havarijním stavu zábradlí na mostě u trafostanice v dolní 

                                   části obce 

                                     

c.) Ukládá:  - starostovi obce zaslat žádost na SPÚ k bezplatnému převedení pozemku 

                    - starostovi obce zaslat dopis majiteli domu Dobročkovice čp.7 na odstranění 

                      parkování vozidel na plochách veřejné zeleně v lokalitě Malá Strana 

                    - starostovi obce vyvolat jednání s firmou Agrola, s.r.o., Kožušice začátkem 

                      roku 2018    

                    - starostovi obce zaslat dopis majiteli nemovitosti na zabezpečení 

                      domu čp.79  
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            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 27.12.2017 

 

 

Sejmuto:  


