Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.4/2018 konaném dne 7.6.2018:
Zastupitelstvo obce Dobročkovice:
a.) Schvaluje: - program zasedání, ověřovatele a zapisovatele zápisu ze zasedání
- příkazní smlouvu č.11/2018/2-021 na zajištění zadávací dokumentace
včetně organizace zadávacího řízení akce s názvem: ,,Oprava místní
komunikace v obci Dobročkovice“ mezi Obcí Dobročkovice a firmou
Pospíšil a Švejnoha, spol. s r.o., IČ:26253607, Zahradní 1141/2a,
683 01 Rousínov
- Smlouvu č.051134/18/ORR na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
JMK ve výši 250.000,- Kč z dotačního programu: Podpora rozvoje
venkova JMK pro rok 2018 na účel a v rámci akce: ,,Oprava prostranství
a schodiště před budovou Společenského a kulturního centra
Dobročkovice“
- Smlouvu č.051928/18/OKH na poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
JMK ve výši 37.000,- Kč z dotačního programu: Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020
na účel a v rámci akce: ,,Pořízení věcných prostředků požární ochrany
pro rok 2018“
- Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:PV-014330048047/001 mezi Obcí
Dobročkovice, Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 a
E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice,
IČ: 28085400
- Nájemní smlouvu na pronájem rodinného domu Dobročkovice čp.111 na
dobu určitou od 1.7.2018 do 30.6.2019 mezi Obcí Dobročkovice,
Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811 a panem O.H.
- Smlouvu o spolupráci v rámci realizace projektu společného nákupu
silové elektřiny pro rok 2019 mezi Obcí Dobročkovice, Dobročkovice 92
683 33 Nesovice, IČ:00369811 a Obcí Blatnička, Blatnička 163,
696 71 Blatnička, IČ:00488518
- Smlouvu o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi Svazkem
obcí Mezihoří, Nemotice 66, 683 33 Nesovice, IČ: 75070065 a Obcí
Dobročkovice 92, 683 33 Nesovice, IČ:00369811
b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.3/2018 za květen 2018
- vyjádření k vrtům pro tepelné čerpadlo na par.č.2501/73
- informace starosty obce o poskytnutí neinvestiční dotace na
pořízení mobiliáře pro Svazek obcí Mezihoří
- informaci starosty obce o propadlé vozovce ve směru na ,,Vévoz“
- informace starosty obce o provedené opravě místního rozhlasu
- informace starosty obce o rekonstrukci veřejného osvětlení
- informace zastupitele obce pana Hamšíka o požárním zásahu při
likvidaci požáru skládky komunálního odpadu v Kozlanech
- informace místostarostky obce s děkovným dopisem od organizátorů
,,Hasičské fontány“
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c.) Ukládá: - starostovi obce zajistit výběrové řízení na realizaci akce: ,,Oprava místní
komunikace v obci Dobročkovice“
- starostovi obce zajistit výběrové řízení na realizaci akce: ,,Oprava prostranství
a schodiště před budovou Společenského a kulturního centra Dobročkovice“
- panu V. S. dodání chybějících podkladů nutných k odprodeji
nemovitostí části parcel č.2587/1, 2587/3 a 2586/4

Josef Pištělák
starosta obce

Karla Tynklová
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 12.6.2018.

Sejmuto:
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