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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.3/2017 konaném dne 15.6.2017: 

                

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                        - Závěrečný účet obce Dobročkovice za rok 2016 ,,s výhradou“ a 

              přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků   

            - Účetní závěrku obce Dobročkovice za rok 2016   

            - smlouvu č.044709/17/ORR o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu  

               Jihomoravského kraje na akci: ,,Obnova vybavenosti Společenského a 

               kulturního centra Dobročkovice“   

            - darovací smlouvu o pozbytí pozemků 

            - darovací smlouvu o nabytí pozemků 

                              - prodej části pozemků  par.č.2587/1 a par.č.2587/3 za podmínky dodání   

                                 doplňujících dokumentů 

            - záměr obce pronajmout nemovitý majetek část pozemku par.č.2119/4  

               umístěný za potokem u parku 

            - zrušení smlouvy na svoz elektroodpadu 

            

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.2/2017 a č.3/2017 za duben a květen 2017    

                                 - návrh Závěrečného účtu Svazku obcí Mezihoří za rok 2016                                 

                                 - změnu položek a paragrafů rozpočtové skladby v rozpočtu obce 

                                   Dobročkovice na rok 2017 

                                 - informace starosty obce o porušování zákazu parkování vozidel na 

                                   plochách veřejné zeleně   

                                 - informace starosty obce o zamítnutých žádostech o poskytnutí dotace 

                                 - informaci starosty obce o provedené údržbě tenisového kurtu 

                                 - informaci starosty obce o opravě kanalizace v místní lokalitě 

                                   Záhumenní 

                                 - poděkování HZS JMK, územní odbor Vyškov SDH Dobročkovice 

                                    za spolupráci při likvidaci požáru lesa v k.ú.Hostěnice 

                                 - informaci EKO-KOM, a.s. Praha o úspoře emisí obce Dobročkovice 

                                    za rok 2016 

                                 - vypracování pasportu veřejného osvětlení 

                                 - nefunkčnost internetového kiosku na budově obecního úřadu 

                                 - změnu kotle na jiný druh paliva v kulturním domě  

                                 - situaci ohledně stavu veřejného osvětlení 

 

c.) Ukládá:  - starostovi obce vyvolat jednání ohledně zákazu parkování vozidel na veřejné  

                      zeleni 

                    - účetnímu obce opakovaně vyhlásit místním rozhlasem zákaz rušení nočního  

                      klidu a používání hlučných strojů, přístrojů a zařízení o nedělích   

                                      

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 19.6.2017. 

 

Sejmuto: 


