Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.2/2021 konaném dne 26.3.2021:
Zastupitelstvo obce Dobročkovice:
a.) Schvaluje: - program zasedání, ověřovatele a zapisovatele zápisu ze zasedání
- smlouvu o zřízení věcného břemene č.:PV-014330065780/001 mezi
Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811
a EG.D, a.s. Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ:28085400
- pracovníka na veřejně prospěšné práce v obci Dobročkovice na období
od 1.4.2021 do 31.10.2021
- neinvestiční a investiční akce v rámci ,,Budování obce Dobročkovice
v roce 2021“ a to: ,,Přestavba bývalé hospody na Obecní dům“,
,,Rekonstrukce kamenného kříže na hřbitově v Dobročkovicích“,
,,Pořízení věcných prostředků požární ochrany“, ,,Oprava hřbitova“,
,,Projektová dokumentace – kanalizace“, ,,Fitness stroje a lanová
pyramida na hřišti“, ,,Odpočívadlo na Větřáku“, ,,Údržba povrchu
tenisového kurtu“, ,,Turistické odpočívadlo – závětří“ a ,,Sklad kovového
šrotu a elektroodpadu za budovou bývalé školy čp.134“
- finanční dar paní J.N. na úhradu části nákladů za seminář k obnově
krajiny
- výsadbu stromů z dotačního titulu 9/2019 NPŽP ,,Sázíme budoucnost“
na pozemcích č.1290, 2311/1, 2519/1, 2522/17, 2522/19 a 2522/24 a to
včetně udržitelnosti projektu – výsadba bude provedena v termínu v
souladu s danou výzvou, dle předloženého návrhu a odborného posudku
- vypracování pasportu stávající kanalizace v obci Dobročkovice
- Obecně závaznou vyhlášku obce Dobročkovice č.1/2021, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Dobročkovice s účinností od 17.5.2021
- deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. f) zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Josefa Pištěláka jako
zástupce a pana Blahoslava Franka jako náhradníka tohoto zástupce pro
případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k zastupování obce
Dobročkovice na valných hromadách společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, IČ: 49454587, konaných v průběhu roku 2021
- deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm. f) zákona č.128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Josefa Pištěláka jako
zástupce a pana Blahoslava Franka jako náhradníka tohoto zástupce pro
případ jeho nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k zastupování obce
Dobročkovice na valné hromadě akciové společnosti Respono, a.s.
IČ:49435612, která se bude konat dne 22.6.2021
- vypracování aktualizovaného Programu rozvoje obce Dobročkovice
b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.1/2021 za leden 2021
- povolení vypouštění odpadních vod do vod povrchových
do 31.3.2026
- informace o podání žádostí na poskytnutí dotací na rok 2021
- návrh Řádu veřejného pohřebiště obce Dobročkovice
- informaci na povinné testování zaměstnanců obce Dobročkovice
na Covid-19
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c.) Ukládá: - starostovi obce zařídit realizaci schválených projektů na budování obce
v roce 2021
- zastupiteli obce panu Jaroslavu Hamšíkovi dodání a montáž závětří na
turistickém odpočívadle v Dobročkovicích
- starostovi obce zařídit realizaci projektu ,,Sázíme budoucnost“
- starostovi obce zařídit realizaci projekčních činností na akci: ,,Pasport
stávající kanalizace v obci Dobročkovice“

Josef Pištělák
starosta obce

Karla Tynklová
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 1.4.2021.

Sejmuto:
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