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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.5/2017 konaném dne 21.9.2017: 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

            - poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč na rok 2017 Diecézní  

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

              Hodonín, IČ:44990260, CHOS Bučovice a Slavkov u Brna 

            - smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky          

              č.62-2-5582/2017 mezi Českou republikou – Hasičský záchranný sbor 

              Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno–sever, IČ:70884099 

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

            - smlouvu o provedení hudební produkce mezi Obcí Dobročkovice 92, 

              683 33 Nesovice, IČ:00369811 a Slováckou dechovou hudbou Žadovjáci 

              Karla Čapka 2249, 697 01 Kyjov, IČ:71787232 o produkci dechové  

              hudby na tradičních krojovaných hodech dne 28.10.2017    

            - poplatek za vylepení volebních materiálů na obecních plakátovacích  

              plochách ve výši 10,- Kč za den    

            - umístění vodovodní přípojky a vodoměrné šachty na obecním pozemku 

              par.č.2311/3 u nemovitostí čp.65 a 101  

            - smlouvu o spolupráci mezi obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 

              Nesovice, IČ:00369811 a obcí Blatnička, Blatnička 163, 696 71 Blatnička 

              na dodávku elektrické energie na rok 2018 

                                                      

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.6/2017 za srpen 2017    

                                 - informaci starosty obce o vypracované studii obnovy veřejné zeleně                               

                                 - informace starosty obce o veřejně prospěšných pracích  

                                 - informaci starosty obce k úpravě pietního místa obětem obou 

                                   světových válek v parku 

                                 - informace starosty obce o výsledku výběrového řízení na dodávku 

                                   vybavení v rámci akce: ,,Obnova vybavenosti Společenského a 

                                   kulturního centra Dobročkovice“ a uzavřenou kupní smlouvu 

                                 - informaci starosty obce o výši příspěvku na IDS JMK pro rok 2018 

                                 - informaci starosty obce o údržbě veřejné zeleně v zastavěné části obce 

 

c.) Ukládá:  - účetnímu obce vyhlásit místním rozhlasem provádění pravidelné údržby 

                      veřejné zeleně a chodníků u přiléhajících domů 

  

                       

 

 

 

 

            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 25.9.2017 

 

Sejmuto:  


