Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.2/2018 konaném dne 22.2.2018:
Zastupitelstvo obce Dobročkovice:
a.) Schvaluje:- program zasedání, ověřovatele a zapisovatele zápisu ze zasedání
- inventarizaci majetku a závazků obce Dobročkovice včetně vyřazovacího
protokolu k 31.12.2017
- revokaci usnesení č.4/2018 ze dne 18.1.2018
- záměr směny pozemků par.č.2265/2 o výměře 1.528 m2 , par.č.2425/31 o
výměře 360 m2 , část par.č.2426/77 o výměře 380 m 2, par.č.2427/15 o
výměře 187 m2 a par.č.2427//26 o výměře 12 m2 dle grafické přílohy
v k.ú. Dobročkovice z vlastnictví obce Dobročkovice se sídlem
Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 za pozemky
par.č.2457/39 o výměře 1.464 m2 a par.č.2557/16 o výměře 1.194 m2
v k.ú. Dobročkovice z vlastnictví manželů M.P. a J.P.
- podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu JMK v rámci dotačního
programu PRV JMK pro rok 2018 na akci: ,,Oprava prostranství a
schodiště před budovou Společenského a kulturního centra Dobročkovice“
- podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu JMK v rámci dotačního
programu Podpora jednotek SDH obcí JMK na období 2017 – 2020 na
akci: ,,Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro rok 2018“
- podání žádosti o neinvestiční dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
akci: ,,Oprava místní komunikace v obci Dobročkovice“
- bezúplatný převod pozemku par.č.2421 (orná půda) o výměře 1.483 m2
v k.ú.Dobročkovice ve vlastnictví České republiky LV 10002 na Obec
Dobročkovice, IČ:00369811 na LV 10001
- v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů 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
b.) Zamítá: - návrh na spolufinancování pořízení plošiny
- nabídku firmy D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR na služby právní
ochrany naší obce
c.) Bere na vědomí: - informace starosty obce o podané žádosti o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu MMR na akci: ,,Oprava místní komunikace v obci
Dobročkovice“
- rozpočtové opatření č.1/2018 za leden 2018
- zastavení exekučního řízení ve věci vymáhání pohledávky z místního
pohostinství
- informace starosty obce o úhradě rezervačního poplatku a kupní ceny
za nákup nemovitosti čp.111 (budova bývalé hospody) par.č.st.144
- informaci starosty obce ohledně opravy zábradlí u potoka u trafostanice
v dolní části obce
- děkovný dopis Diecézní charity Brno, oblastní charita Hodonín,
charitní ošetřovatelská péče Bučovice za poskytnutí finančního daru
- návrh činnosti SDH Dobročkovice na rok 2018
- informaci starosty obce o opravě památníku padlých v parku
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d.) Ukládá: - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK
na ,,Opravu prostranství a schodiště před budovou Společenského a kulturního
centra Dobročkovice“
- starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK
na ,,Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro rok 2018“

Josef Pištělák
starosta obce

Karla Tynklová
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 26.2.2018.

Sejmuto:
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