Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.5/2019 konaném dne 19.9.2019:
Zastupitelstvo obce Dobročkovice:
a.) Schvaluje: - program zasedání, ověřovatele a zapisovatele zápisu ze zasedání
- oznámení záměru obce prodat nemovitý majetek umístěný v místní
lokalitě ,,Rybníček“ za účelem dokončení biocentra a to pozemky
par.č.2475/2, 2475/4, 2475/6, 2475/7, 2632/1 a 2632/16
- výpověď z nájmu pozemků par.č.2475/2, 2475/4, 2475/6, 2475/7,
2632/1 a 2632/16
- Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice,
IČ:00369811 a Městem Bučovice, Jiráskova 502, 685 01 Bučovice,
IČ:00291676
- závazné stanovisko k novostavbě rodinného domu na pozemku
par.č.st.46 a par.č.35/2 dle přiložené dokumentace
- zhotovení vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu přes
pozemek par.č.2312/1 – ostatní plocha dle přiloženého projektu
- protipovodňovou terénní úpravu obecní cesty za novostavbou na
par.č.2291
- zhotovení vodovodní přípojky k bytovému domu čp.143 na pozemku
par.č.2586/4 – ostatní plocha dle přiložené dokumentace
- Směrnici o poskytování a účtování cestovních náhrad pro zaměstnance
a zastupitele obce Dobročkovice s účinností od 20.9.2019
- Stanovy Svazku obcí Mezihoří dle aktuálního znění stanov
- žádost na povolení odsazení rodinného domu čp.49 na parcele č.st.122
o cca 5 metrů od uliční čáry dle přiloženého situačního plánku
- opravu dalších úseků obecních komunikací v obci Dobročkovice
- Smlouvu o provedení hudební produkce na ,,Krojované hody 2019“ mezi
Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811
a Hudebním spolkem Vracovjáci, Lomená 1636, 696 42 Vracov,
IČ:48847259
b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.4/2019 za srpen 2019
- informaci starosty obce o průběhu oprav povrchových vrstev místních
komunikací v obci Dobročkovice
- informace starosty obce o konání Vánočního koncertu v místním
kostele dne 30.12.2019
- informace starosty obce o možnostech využití budovy bývalé staré
hospody čp.111
- informaci starosty obce o stavu chodníku ke hřbitovu
- informaci starosty obce o náhradní výsadbě stromků v lokalitě ,,Vévoz“
- informaci starosty obce o možnosti omezení tonáže na obecních
komunikací
- připomínku zastupitele obce pana Blahoslava Franka na umístění
kontejneru na bioodpad v místní lokalitě ,,Náves“
Josef Pištělák
starosta obce

Karla Tynklová
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 23.9.2019.
Sejmuto:
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