Výsledky projednávání zastupitelstva obce na zasedání č.4/2019 konaném dne 1.8.2019:
Zastupitelstvo obce Dobročkovice:
a.) Schvaluje: - program zasedání, ověřovatele a zapisovatele zápisu ze zasedání
- Smlouvu č. JMK060472/19/ORR na poskytnutí neinvestiční dotace z
rozpočtu JMK ve výši 300.000,- Kč z dotačního programu: Podpora
rozvoje venkova JMK pro rok 2019 na spolufinancování akce podpořené
z MMR:,,Oprava krytových vrstev místních komunikací v obci
Dobročkovice“
- Registraci akce z MMR v rámci programu 11782 – Podpora rozvoje
regionů 2019+, IČ:117D8210A1046, název akce:,,Oprava krytových
vrstev místních komunikací v obci Dobročkovice“
- žádost obce Dobročkovice na realizaci opravy a údržby místních
komunikací
- poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč na rok 2019 Diecézní
charitě Brno, oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05
Hodonín, IČ:44990260, CHOS Bučovice a Slavkov u Brna
- žádost pana Jiřího Lexy o zřízení parkovacího místa ze zatravňovacích
dlaždic na parcele č.2311/3 u domu čp.65
- žádost na vybudování vodovodní přípojky na pozemku par.č.2311/3
k rodinnému domu čp.63
- žádost pana Martina Chatrného a paní Ivany Stryjové na povolení zřízení
vjezdu k rodinnému domu čp.63 na parcele č.2311/3
b.) Bere na vědomí: - rozpočtové opatření č.3/2019 za červenec 2019
- informaci starosty obce o zamítnutí žádosti na poskytnutí neinvestiční
dotace z Nadace ČEZ Stromy 2019 na akci:,,Dobročkovice – obnova
části větrolamu“
- informace starosty obce o zprávě Policie ČR, dopravní inspektorát
Vyškov, na významnější komunikační závady na silnici č.III/0509
v obci Dobročkovice
- informace starosty obce o roční prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v roce 2019 obce Dobročkovice
- pasport skutečného stavu budovy čp.111 (stará hospoda)
- poděkování ředitele Hasičského záchranného sboru JMK, územní
odbor Vyškov za spolupráci při řešení následků přívalových srážek na
území obcí okresu Vyškov Sboru dobrovolných hasičů Dobročkovice
- děkovný dopis starosty města Bučovice za profesionální nasazení při
odklízení následků přívalového deště Sboru dobrovolných hasičů
Dobročkovice
- příspěvek obce Dobročkovice na financování systému IDS JMK
na rok 2020
c.) Ukládá: - zastupitelům obce do příštího zasedání promyslet návrh na opravu a využití
obecního domu čp.111
Josef Pištělák
starosta obce

Karla Tynklová
místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce obce dne: 6.8.2019.
Sejmuto:
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