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Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.6/2018 konaném dne 27.9.2018: 

 

Zastupitelstvo obce Dobročkovice: 

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

                        - Smlouvu o hudební produkci na ,,Krojované hody 2018“ mezi obcí 

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

                           Slováckou dechovou hudbou Skoroňáci, Skoronice 62, 696 41 

                           Skoronice, IČ:22761381 

            - žádost J.N.na zřízení parkovacích míst pro osobní automobily na 

               obecní parcele č.2120/14 v k.ú. Dobročkovice před nemovitostí čp.139        

            - poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč na rok 2018 Diecézní  

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

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

            - žádost na provedení stavby vodovodní přípojky u nemovitosti čp.10 

              na obecní parcele č.2312/3      

            - kladné stanovisko ke stavbě ,,1030045338 Dobročkovice, příp.NN 

              Sobotka“ pro územní souhlas   

                              - žádost M.B. o připojení svodů dešťové vody z RD čp.81 do obecní 

                                kanalizace na parcele č.2312/1 

                              - nákup a výsadbu stromků v lokalitě ,,Malá Strana a ,,Vévoz“ 

                              - prodej části obecních pozemků par.č.2586/4 (ostatní plocha) o výměře 

                                19 m2, par.č.2587/1 (orná půda) o výměře 107 m2 a par.č.2587/3 (orná 

                                půda) o výměře 27 m2 panu V.S. za cenu stanovenou znaleckým  

                                posudkem 

           

b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.5/2018 za srpen 2018    

                                 - informaci starosty obce o přechodu akcií České spořitelny, a.s. na 

                                   hlavního akcionáře Erste Group Bank AG   

                                 - informaci starosty obce o pozvánce na přátelské posezení zástupců  

                                    obcí Svazku obcí Mezihoří ve Snovídkách     

                                 - děkovný dopis starostky obce Drnovice za nasazení jednotky SDH 

                                    Dobročkovice při zdolávání rozsáhlého požáru kulturního domu 

                                    v Drnovicích                                    

                                 - informace zastupitele obce pana Jaroslava Hamšíka se zápisem  

                                    Agentury Dobrý den Pelhřimov o vytvoření světového rekordu 

                                    Největší hasičská fontána a pamětním listem předsedy Senátu 

                                    Parlamentu České republiky za realizaci projektu ,,Hasičská 

                                    fontána Praha 2018“     

                                 - poděkování starosty obce členům zastupitelstva obce za odvedenou 

                                    práci ve volebním období 2014 až 2018 

                                 - informaci starosty obce ohledně ustavujícího zasedání nově 

                                   zvoleného zastupitelstva obce  

                                   

c.) Ukládá:  - starostovi obce dořešit prodej části obecních pozemků u domu čp.142 

 

d.) Zamítá: - žádost pana J.D. na odkoupení části obecních parcel č.32 a č.st.44 v k.ú. 

                     Dobročkovice  
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            Josef Pištělák             Karla Tynklová 

      starosta obce                                            místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 2.10.2018. 

 

 

Sejmuto: 


