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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.8/2022 konaném dne 20.12.2022: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                  - rozpočet obce Dobročkovice na rok 2023                                         

            - střednědobý rozpočtový výhled obce Dobročkovice na roky 2024 a 2025  

            - plány práce finančního a kontrolního výboru obce Dobročkovice 

               na rok 2023    

            - příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce Dobročkovice 

               k 31.12.2022  

                        - nájemní smlouvu na pronájem části rodinného domu čp.111 na dobu  

                           určitou na období od 1.1.2023 do 31.12.2023 mezi Obcí Dobročkovice, 

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

               Malinkou, bytem Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice  

            - podání dvou žádostí Obce Dobročkovice na poskytnutí dotací v roce 2023 

              z rozpočtu Jihomoravského kraje na územní řízení a stavební řízení 

              odkanalizování obce Dobročkovice  

            - navýšení odměn neuvolněných členů Zastupitelstva obce Dobročkovice 

              o 10 % s účinností od 01.01.2023, dle Nařízení vlády č.318/2017 Sb., ve 

              znění platným právních předpisů    

            - pořízení hliníkové malované mapy a ručně malovaných papírových 

               cyklomap Vyškovsko    

            - postup společné reklamace služeb mobilních sítí v naší obci                       

          

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.9 a č.10/2022 za listopad a prosinec 2022    

                                 - schválený rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2023 

                                 - schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Mezihoří  

                                   na roky 2024 a 2025 

                                 - informace místostarosty obce o úpravě webových stránek obce  

                                    Dobročkovice   

                                 - informace o způsobu řešení parkování vozidel v naší obci 

                                 - informace o možnostech vydávání obecního informačního tisku 

                                 - informace o činnosti sdružení ,,Dobročkovické maminky“ 

                                 - informace o probíhající rekonstrukci budovy Obecního domu čp.111 

                                 - informace starosty obce o řešení zimní údržby obecních komunikací 

                                 - informace paní J.N. na realizaci projektu veřejné zeleně 

                                 - poděkování starosty obce za spolupráci při zvelebování naší obce a  

                                    přání všeho dobrého do nového roku  

 

 

 

                                                    

            Blahoslav Frank          Ing. Josef Kolofík 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

                                

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 27.12.2022. 

 

Sejmuto: 


