Zastupitelstvo řešilo v uplynulém období následující úkoly:
Příprava rozpočtu obce Dobrčice na rok 2011 - Tento bod je zařazen v programu
dnešního jednání.
Určená inventarizační komise ve složení předseda: Ing. Petra Hiibnerová , členové:
Markéta Michálková, Jaroslav Chlapečka, Ing. Marek Ostrčil a Ondřej Kosík provedla
inventarizaci majetku Obecního úřadu Dobrčice, zjištěné nesrovnalosti byly
odstraněny.
Dne 22.12.2010 proběhlo na obecním úřadě vylosování zájemců o těžbu dřeva,
celkem se sešlo třináct zájemců. Dva podíly v dobrčické části lesa si vylosovali Marek
Ostrčil a Zbyněk Petřík a pět podílů ve společné části lesa si vylosovali Karel Voltner,
Eva Garská, Jarmila Čadová, Petra Hiibnerová a Lukáš Jurčík.
Řešení nedostatku při odvozu komunálního odpadu dne 25.1.2011 zaviněného firmou
SITA, která zabezpečuje svoz komunálniho odpadu v naší obci. Pro občany, kterým
nebyl svoz uskutečněn, OÚ zařídil náhradní termín svozu ve čtvrtek 25.1.2011. Po
osobním prověření při svozu odpadu bylo zjištěno, že v zimnich měsících, kdy je na
silnici sněhová pokrývka, není možno zajíždět vozidlem provádějícím sběr odpadu do
uličky a ke trafostanici. Z tohoto důvodu si musí občané z těchto částí obce přiblížit
popelnice na parkoviště u hospody nebo k mostu pod obecním úřadem.
Obecní zastupitelstvo zpracovalo a odeslalo na Ministerstvo vnitra žádost o
zaregistrování Dobrčických novin - Tento bod je zařazen v programu dnešního
jednání.
OÚ zabezpečil společně se sborem dobrovolných hasičů a klubem seniorů v neděli
2.ledna.2011 novoroční turnaj ve stolním tenisu. Tímto bychom chtěli poděkovat
oběma spolkům za jejich aktivní přístup při přípravě a průběhu této tradiční sportovní
akce
Ve středu 18.1.2011 se místo starosta zúčastnil 16. valné hromady Místní akční
skupiny - Partnerství Moštěnka konané v Dřevohosticích
V sobotu 8.1.2011 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, při které bylo vybráno
3243,- Kč. Vybrané peníze byly odeslány na...... Děkujeme našim občanům za
příspěvky a zejména manželům XXXX, kteří i přes nepřízeň počasí v podstatě sami
tuto sbírku zabezpečili.
V pátek 12.2.2011 OÚ prostřednictvím místostarosty pogratuloval
k významnému životnímu jubileu (70 let) paní Miladě Kašpárkové
Ve čtvrtek 17.2.2011 se rnistostarosta zúčastnil semináře Krajského sdružení Národní
sítě MAS ČR a Místní akční skupiny - Partnerství Moštěnka v Dřevohosticích.
V rámci tohoto semináře byla provedena i exkurze realizovaného
projektu
volnočasového centra u nás v Dobrčicích.
V sobotu 19.2.2011 se místostarosta zúčastnil Valné hromady honebního spolku obcí
Dobrčice, Přestavlky a Stará Ves.
zasedal kontrolní a finanční výbor, výsledky kontrol jsou samostatným bodem
dnešního programu
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo na svých pracovních schůzkách přípravou
dnešního 4.jednání zastupitelstva obce.

