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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.8/2018 konaném dne 20.12.2018: 

 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                  - rozpočet obce Dobročkovice na rok 2019                                         

            - střednědobý rozpočtový výhled obce Dobročkovice na roky 2020 a 2021  

            - plány práce finančního a kontrolního výboru obce Dobročkovice 

               na rok 2019    

            - příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce Dobročkovice 

               k 31.12.2018  

            - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

               třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,- Kč 

               za fyzickou osobu s účinností od 1.1.2019      

            - poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových (stočné) za  

               každou trvale hlášenou osobu ve výši 100,- Kč a za stavbu určenou k 

               individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve které není hlášena žádná 

               fyzická osoba ve výši 200,- Kč s účinností od 1.1.2019   

            -  Smlouvu o zajištění nakládání s odpady číslo 17030006 mezi Obcí 

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

               Respono, a.s. Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ:49435612 s 

               účinností od 1.1.2019    

            - objednávku na provádění rozborů odpadních vod na rok 2019 pro firmu 

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

              IČ:49454587 

           -  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 Dobročkovice v 

              navrhovaném znění pro rok 2019 

            - Smlouvu o zřízení věcného břemene č.PV-014330050219/001 mezi Obcí 

              Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 a E.ON  

              Distribuce, a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České 

              Budějovice, IČ:28085400  

            - žádost Sboru dobrovolných hasičů Dobročkovice na poskytnutí dotace 

              na financování kroužku mladých hasičů  

            - Veřejnoprávní smlouvu č.1/2018 mezi obcí Dobročkovice, Dobročkovice  

               92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 a Sborem dobrovolných hasičů 

               Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:65840097 o 

               poskytnutí neinvestiční dotace 

         

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.7/2018, č.8/2018 a č.9/2018 za říjen, listopad 

                                   a prosinec 2018    

                                 - rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2019 

                                 - střednědobý rozpočtový výhled Svazku obcí Mezihoří 

                                   na roky 2020 a 2021 

                                 - informace starosty obce o cenách za služby společnosti Respono,  

                                    a.s. Vyškov  

                                 - informace starosty obce o možnostech budování obecní kanalizace 
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                                 - informace starosty obce o úpravě cen vodného společnosti 

                                    Vodovody a kanalizace, a.s. Vyškov od 1.1.2019 

                                 - informace starosty obce o veřejně prospěšných pracích v naší obci 

                                 - informace starosty obce o možnosti absolvování semináře pro 

                                    zastupitele obce 

                                 - informace starosty obce o možnosti zřízení nového místního rozhlasu 

                                 - informaci starosty obce o možnostech podání žádosti o dotaci na  

                                    Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na revitalizaci budov v obci  

                                 - informaci starosty obce o dotačním titulu Ministerstva pro místní rozvoj 

                                    ČR na akci: ,,Podpora obnovy místních komunikací“ 

                                 - poděkování ředitele Hasičského záchranného sboru JMK členům 

                                    jednotky SDH Dobročkovice při zajištění odborné přípravy   

                                 - poděkování starosty obce zastupitelům obce za spolupráci při 

                                    rozvíjení a zvelebování naší obce 

                                                                                                       

c.) Ukládá:  - starostovi obce zajistit vypracování studie proveditelnosti odkanalizování obce  

                    - starostovi obce zajistit vypracování studie na výsadbu a úpravu parku 

                    - starostovi obce připravit podklady a podat žádost o poskytnutí dotace na 

                      opravu místních komunikací v roce 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 27.12.2018. 

 

 

Sejmuto: 


