
 1 

Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.7/2019 konaném dne 12.12.2019: 

 

   Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                        - nájemní smlouvu na pronájem části rodinného domu čp.111 na dobu  

                          určitou na období od 1.1.2020 do 31.12.2020 mezi Obcí Dobročkovice, 

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

                          Malinkou, bytem Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice                               

            - Obecně závaznou vyhlášku obce Dobročkovice č.1/2019 o místním  

               poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

               využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1.1.2020               

            - Obecně závaznou vyhlášku obce Dobročkovice č.2/2019 o místním 

               poplatku ze psů s účinností od 1.1.2020    

            - Obecně závaznou vyhlášku obce Dobročkovice č.3/2019 o místním  

              poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1.1.2020  

           - 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 města Bučovice formou 

              smlouvy o poskytnutí účelového příspěvku z rozpočtu obce v  

              navrhovaném znění 

                        

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.7/2019 za listopad 2019  

                                 - odložení úprav odměn neuvolněným zastupitelům obce   

                                 - cenové oznámení vodného a stočného společnosti Vodovody a  

                                   kanalizace Vyškov, a.s. v roce 2020   

                                 - informace starosty obce o navýšení cen za příjem a likvidaci odpadů 

                                   společnosti Respono, a.s. Vyškov s účinností od 1.1.2020      

                                 - informaci Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj o možnostech  

                                   navýšení koeficientu násobícího základní sazbu daně u stavebních 

                                   pozemků, obytných domů, ostatních budov tvořících jejich příslušenství 

                                   a ostatních jednotek         

                                 - informaci starosty obce o výsledcích prováděných rozborů odpadních 

                                   vod v naší obci      

                                 - informaci starosty obce o změně dodavatele elektrické energie s  

                                   účinností od 1.1.2020 pro společnost EP ENERGY TRADING, a.s. 

                                   Klimentská 46, 110 02 Praha 1, IČ:9960227/0100 

                                 - nabídku společnosti SAKO Brno, a.s. Jedovnická 2, 628 00 Brno, 

                                   IČ:60713470 na likvidaci směsného odpadu                             

                                                                  

                   

 

                     

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 13.12.2019. 

 

Sejmuto: 


