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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.7/2021 konaném dne 26.11.2021: 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                              - dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu nemovitosti obytná část domu č.111 

                                mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice,  

                                IČ:00369811 a panem O.H., bytem Dobročkovice 111, 683 33 Nesovice 

                                s účinností od 1.12.2021 

                             - dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu nemovitosti obytná část domu č.111 

                                mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice,  

                                IČ:00369811 a panem G.M., bytem Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice 

                                s účinností od 1.12.2021 

            - darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru na provoz místní 

              prodejny smíšeného zboží na rok 2021 mezi Obcí Dobročkovice, 

              Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 a V.H., Nevojice 135, 

              685 01 Bučovice, IČ:67609881     

            - darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru na krytí nákladů 

              spojených s konáním tradičních hodů na rok 2021 mezi Obcí  

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

              Sborem dobrovolných hasičů Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

              Nesovice, IČ:65840097   

                              - smlouva o zřízení věcného břemene č.:PR-014330071235/001-ADS 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 na 

                                pozemku par.č.2291 v rámci realizace stavby ,,Dobročkovice, kabel 

                                Doupov“ 

                              - smlouva o zřízení věcného břemene č.:PR-014330069296/001-ADS 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 na 

                                pozemku par.č.2311 v rámci realizace stavby ,,Dobročkovice, příp. NN 

                                Přibil“ 

                             - Obecně závaznou vyhlášku obce Dobročkovice č.3/2021, o místním 

                                poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností od 

                                1.1.2022 

                             - Obecně závaznou vyhlášku obce Dobročkovice č.4/2021, o stanovení 

                                obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022    

                             - limit pokladního zůstatku obce Dobročkovice s účinností od 1.12.2021   

                             - firmu Josef Reška, stavební firma, Legionářská 177, 685 01 Bučovice, 

                               IČ:10102663 na realizaci investiční akce:,,Přestavba bývalé hospody na 

                               Obecní dům – vybudování zázemí technických služeb a dělící zídky“  

              

b.) Bere na vědomí:- rozpočtové opatření č.7/2021 za říjen 2021  

                                - informace o kapacitě sálu Společenského a kulturního centra  

                                  Dobročkovice čp.9 v počtu 60 osob pro nouzové dočasné ubytování 

                               - ceny vodného a stočného společnosti Vodovody a kanalizace a.s. 

                                 Vyškov od 1.1.2022 

                               - ceny elektrické energie od 1.1.2022 

                               - informaci starosty obce o konání posledního zasedání zastupitelstva 

                                  obce v tomto roce 
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            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 2.12.2021. 

 

 

 

Sejmuto: 


