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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.7/2016 konaném dne 14.12.2016: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                  - dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

                     kraje č.040047/16/OKH na ,,Pořízení nového dopravního automobilu 

                     pro JSDH  

                              - rozpočet obce Dobročkovice na rok 2017                                         

            - rozpočtový výhled obce Dobročkovice na roky 2018 a 2019  

            - plány práce finančního a kontrolního výboru obce Dobročkovice 

               na rok 2017    

            - příkaz k provedení inventarizace majetku a závazků obce Dobročkovice 

               k 31.12.2016  

            - podání žádosti na dotační titul na získání dotací na opravu místních 

               komunikací  

            - smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PV-014330040308/001 mezi Obcí 

               Dobročkovice a E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 

               České Budějovice, IČ:280 85 400 

            - povolení na příležitostné vyjetí a vjetí na obecní pozemek par.č.2311/1 

               v lokalitě Malá Strana panu Františku Oklešťkovi, Dobročkovice 72 

            - odměnu neuvolněného starosty obce dle přílohy č.1, nařízení vlády 

              č.37/2003 Sb., ve znění platných předpisů s účinností od 1.1.2017 

           - objednávku na provádění rozborů odpadních vod na rok 2017 pro firmu 

              Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, 

              IČ:49454587 

         

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.6/2016 a č.7/2016 za listopad a prosinec 2016    

                                 - rozpočet Svazku obcí Mezihoří na rok 2017 

                                 - rozpočtový výhled Svazku obcí Mezihoří na roky 2018 - 2020 

                                 - informace starosty obce o cenách za služby společnosti Respono,  

                                    a.s. Vyškov  

                                 - informace starosty obce o zajištění svozu bioodpadu v naší obci 

                                 - informace starosty obce o situaci v lokalitě ,,Vévoz“  

                                 - informace starosty obce o činnosti pracovníka na veřejně  

                                    prospěšných pracích 

                                 - informace starosty obce o řešení úpravy parku s pietním místem 

                                     

c.) Ukládá:  -  starostovi obce a zastupiteli obce Jaroslavu Hamšíkovi zajistit instalaci 

                       cedule ,,Zákaz odkládání veškerého odpadu v lokalitě Vévoz“   

 

 

 

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

  

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 19.12.2016. 

 

Sejmuto: 


