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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.6/2020 konaném dne 24.9.2020: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                  - žádost o pronájem části obecního pozemku par.č.2588/3 (zahrada)  

            - nájemní smlouvu mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

              Nesovice, IČ:00369811 a paní J.N. na pronájem části obecního pozemku 

              par.č.2588/3 (zahrada) na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2021   

            - zařazení správního území obce Dobročkovice do územní působnosti  

              integrované strategie MAS Vyškovsko na programové období  

              2021 - 2027  

            - nájemní smlouvu na pronájem obecních pozemků par.č.2451/8 o výměře  

              892 m2 (orná půda) a par.č.2637/2 o výměře 12 m2 (ostatní plocha)  

              uzavřenou mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

              Nesovice, IČ:00369811 a panem R.P. na dobu neurčitou s účinností 

              od 1.10.2020    

            - poskytnutí příspěvku pro Město Bučovice na spolufinancování sociálních 

              služeb na rok 2021  

            - dodatek č.1 k pracovní smlouvě na výkon práce veřejně prospěšných  

              prací mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, 

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

              Nesovice na dobu určitou od 1.2.2020 do 31.1.2021  

            - výsadbu stromků v místní lokalitě Vévoz a pod kostelem 

            - neuskutečnění tradičních krojovaných hodů v roce 2020 

          

      b.) Zamítá: - nabídku společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. na účast obce 

                           Dobročkovice na navýšení základního kapitálu společnosti peněžitým  

                           vkladem                                     

    

      c.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.4/2020 za srpen 2020 

                                       - informace starosty obce o zamítnutí žádosti na poskytnutí  

                                         neinvestiční dotace z Nadace rozvoje občanské společnosti na 

                                         realizaci projektu ,,Škoda stromky – obnova části hájku Vévoz v   

                                         Dobročkovicích“ 

                                      - výsledek kontroly obce Dobročkovice na úseku dodržování  

                                         krizového zákona a předpisů na zajištění připravenosti obce na 

                                         řešení krizových situací   

                                       - technickoekonomickou studii odkanalizování a čištění odpadních  

                                         vod v obci Dobročkovice 

                                       - informace o nezvyšování odměn zastupitelům obcí 

 

      d.) Ukládá: - starostovi obce uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části obecního  

                            pozemku par.č.2588/3 (zahrada)  

                          - zastupitelům obce Dobročkovice do konce roku 2020 připravit náměty 

                            na další rozvoj naší obce 

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 29.9.2020.         Sejmuto: 


