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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.3/2019 konaném dne 4.6.2019: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                        - Smlouvu č. JMK057659/19/ORR na poskytnutí neinvestiční dotace z 

                           rozpočtu JMK ve výši 105.000,- Kč z dotačního programu: Podpora  

                           rozvoje venkova JMK pro rok 2019 na účel a v rámci akce: ,,Vegetační 

                           úprava parčíku s pomníkem I. a II. světové války v Dobročkovicích“  

            - Smlouvu č.JMK058747/19/ORR na poskytnutí neinvestiční dotace z 

              rozpočtu JMK ve výši 30.000,- Kč z dotačního programu: Podpora boje 

              proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území 

              JMK v roce 2019 na účel a v rámci akce: ,,Následná péče o stromky 

              v Dobročkovicích“       

            - Smlouvu č.JMK058820/19/OKH na poskytnutí neinvestiční dotace  

              z rozpočtu JMK ve výši 36.000,- Kč z dotačního programu: Podpora  

              jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na  

              období 2017 – 2020 na účel a v rámci akce: ,,Pořízení věcných prostředků  

              požární ochrany pro rok 2019“   

            - úpravu úseku účelové komunikace umístěné na parcele č.2291 dle  

              vypracované dokumentace  

            - žádost o závazné stanovisko zřízení věcného břemene na pozemku par. 

              č.2312/3 u rodinného domu čp.10  

            - žádost na vybudování parkovacího místa na parcele č.2313/5 před  

               rodinným domem čp.21 

                              - Smlouvu o spolupráci v rámci realizace projektu společného nákupu 

                                 silové elektřiny pro rok 2020 mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92 

                                 683 33 Nesovice, IČ:00369811 a Obcí Blatnička, Blatnička 163,   

                                 696 71 Blatnička, IČ:00488518  

            - zaměstnání pracovníka na veřejně prospěšných pracích v obci 

               Dobročkovice na dobu určitou od 1.6.2019 do 31.12.2019  

            

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.2/2019 za duben 2019    

                                 - informaci starosty obce o podání žádosti na poskytnutí neinvestiční 

                                    dotace z Nadace ČEZ Stromy 2019  

                                 - informace starosty obce o uspořádání Vánočního koncertu v místním 

                                    kostele Všech svatých dne 30.12.2019                                  

                                                                    

c.) Zamítá:  - nabídku Mladé fronty dnes na otisknutí článku o obci Dobročkovice za úplatu 

                     

d.) Odkládá: - projednání vypracování studie odkanalizování obce Dobročkovice  

 

 

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

                              

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 7.6.2019. 

 

Sejmuto: 


