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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.1/2021 konaném dne 4.2.2021: 

 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                 - inventarizaci majetku a závazků obce Dobročkovice včetně vyřazovacího 

                    protokolu k 31.12.2020                                       

           - Příkazní smlouvu č.PS/003/2021/PO/1 mezi Obcí Dobročkovice, 

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

              Švejnoha, spol. s r.o., Zahradní 1141/2a, 683 01 Rousínov, IČ:26253607 

              na technicko-organizační poradenství a inženýrskou činnost v souvislosti 

              s projektovými akcemi obce Dobročkovice 

           - podání žádosti o investiční dotaci z rozpočtu JMK v rámci dotačního 

             programu PRV JMK pro rok 2021 na DT:  ,,Výstavba, obnova a údržba  

             venkovské zástavby a občanské vybavenosti“ na akci: ,,Přestavba bývalé 

             hospody na Obecní dům – zpevněné plochy OÚ Dobročkovice“ 

           - podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu JMK v rámci dotačního 

             programu Podpora jednotek SDH obcí JMK pro rok 2021 na akci:  

              ,,Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro rok 2021“   

           - podání žádosti o neinvestiční dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje 

             v rámci dotačního programu: ,,Podpora provozu venkovských prodejen  

             v Jihomoravském kraji pro rok 2021“ na akci: ,,Podpora provozu 

             prodejny smíšeného zboží Dobročkovice“            

          - podání žádosti na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK v rámci 

             dotačního programu ,,Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a 

             následná péče o zeleň na území JMK v roce 2021“ – DT č.2 – Následná 

             péče o zeleň           

           - podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu MMR ČR na akci: 

             ,,Přestavba bývalé hospody na Obecní dům v Dobročkovicích“    

           - opravu místního hřbitova dle vypracované technické zprávy  

           - podání žádosti na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK v rámci 

             dotačního programu ,,Podpora památek místního významu v JMK v roce 

             2021  

           - podání žádosti na poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci v rámci 

             akce – odkanalizování obce  

           - pořízení dvou fitness strojů pro areál hřiště u turistického odpočívadla  

        

b.) Bere na vědomí: - informace starosty obce o dotačních titulech na podání žádostí o dotace 

                                   z rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2021 

                                - informace starosty obce ohledně zbudování odpočívadla na ,,Větřáku“  

                                - zprávu o budování obce Dobročkovice v roce 2020 

    

c.) Ukládá:  - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK 

                      na ,,Výstavbu, obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti“ 

                    - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK 

                      na ,,Pořízení věcných prostředků požární ochrany pro rok 2021“ 

                    - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK 

                      na akci: ,,Podpora provozu prodejny smíšeného zboží Dobročkovice“           

                    - starostovi obce podat žádost na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK 

                      na akci: ,,Následná péče o zeleň“  
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                    - starostovi obce zajistit výběr místa, pořizovací cenu a dodavatele odpočívadla 

                      v místní lokalitě ,,Větřák“  

                    - starostovi obce vypracovat obecně závaznou vyhlášku stanovující pravidla pro 

                      pohyb psů na veřejných prostranství obce Dobročkovice 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 8.2.2021. 

 

 

Sejmuto: 


