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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.4/2022 konaném dne 14.7.2022: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                        - Smlouvu č.JMK076696/22/OKH 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 neinvestiční dotace ve výši 48.000,- Kč na akci:,,Pořízení 

                           věcných prostředků požární ochrany pro rok 2022“ 

            - směnu pozemků mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

               Nesovice, IČ:00369811 a manželi J.M. a R.M. v místní lokalitě  

               Záhumenní   

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

                                druh práce: 96139 – ostatní pracovníci v oblasti odpadu a čištění na dobu 

                                určitou od 1.4.2022 do 30.11.2022       

            - Dodatek č.3 o zajištění nakládání s odpady ke smlouvě č.17030006 a  

              Dodatek č.3 ke smlouvě nakládání s nebezpečnými a ostatními složkami 

              komunálního odpadu a elektrozařízeními č.17030119 mezi Obcí  

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

              Respono a.s., Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov, IČ:49435612 

                             - poskytnutí finančního daru pro organizaci Diecézní charita Brno,  

                                oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín,  

                                IČ:44990260 na dokrytí finančních nákladů na provoz služeb domácí    

                                zdravotní péče a hospicové péče Bučovice a Slavkov u Brna na rok 2022   

                                ve výši 2.000,- Kč 

                             - opravu 2 zdí hřbitova a to severní zeď s márnicí a západní zeď se 

                                vstupem až po horní roh  

                             - provedení přeložení chodníku před čp.67 na návsi za lípou 

                     

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.3/2022 a č.4/2022 za květen 2022 

                                   a červen 2022    

                                 - stanovisko KÚ JMK k záměru stavby odkanalizování obce 

                                 - varianty odkanalizování obce Dobročkovice a to varianta č.1 

                                    gravitační kanalizace a varianta č.4 tlaková kanalizace s napojením 

                                    na stávající ČOV Brankovice  

                                 - informace starosty obce o postupu prací při rekonstrukci Obecního 

                                   domu čp.111  

                                 - přehlášení občana pana O.H. na adresu ohlašovny 

                                 - oznámení pana Vladimíra Scholze na neposečenou trávu na pozemku 

                                   par.č.2587/1 

 

 

                                                           

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

                                

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 19.7.2022. 

 

Sejmuto: 


