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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.5/2021 konaném dne 16.9.2021: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                              - Smlouvu č.JMK070464/21/ORR uzavřenou mezi Jihomoravským krajem  

               Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ:70888337 a Obcí  

               Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 o 

               poskytnutí investiční dotace ve výši 250.000,- Kč na akci: ,,Přestavba  

               bývalé hospody na Obecní dům – vybudování zázemí technických  

               služeb a dělící zídky“      

            - Příkazní smlouvu č.040/2021/2-062 na zajištění zadávací dokumentace 

              včetně organizace zadávacího řízení mezi Obcí Dobročkovice, 

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

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

            - Řád veřejného pohřebiště obce Dobročkovice s účinností od 1.10.2021  

                              - Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci v rámci realizace projektu  

                                 společného nákupu silové elektřiny pro rok 2022 mezi Obcí 

                                 Dobročkovice, Dobročkovice 92683 33 Nesovice, IČ:00369811 a  

                                 Obcí Blatnička, Blatnička 163, 696 71 Blatnička, IČ:00488518  

            - Smlouvu o výpůjčce mobilní sirény Pavian Car 150 uzavřenou ve smyslu  

               § 2193 až 2200 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  

               pozdějších předpisů mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí   

               449/3, 601 82 Brno, IČ:70888337 a Obcí Dobročkovice, Dobročkovice  

               92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 

                              - prodej části obecního pozemku par.č.st.150 o výměře 3 m2 – zastavěná 

                                plocha a nádvoří paní Janě Masaříkové, Nevojice 129, 685 01 Bučovice 

                                za cenu určenou znaleckým posudkem  

                              - žádost na zřízení parkovacího místa na obecním pozemku par.č.2313/2 

                                u nemovitosti čp.126 

                              - Plán rozvoje obce Dobročkovice na období 2021 - 2026 

             

b.) Bere na vědomí:- rozpočtové opatření č.4/2021 za červenec 2021 a č.5/2021 za srpen 2021  

                                - žádost na pronájem obecního pohostinství 

                                - informace starosty obce o změnách v nakládání s komunálním odpadem  

                                  s účinností od 1.1.2022  

                                - informace starosty obce o přípravách budování kanalizační sítě  

                                - zvážení možných variant konání hodů v naší obci   

 

c.) Ukládá: - starostovi obce zajistit schůzku ohledně provozu místního pohostinství 

                                 

                                    

 

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 22.9.2021. 

 

Sejmuto: 


