Příloha č. 1
Zpráva o činnosti zastupitelstva za uplynulé období od posledního zastupitelstva
Zastupitelstvo řešilo v uplynulém období následujicl úkoly:
= situace od posledního jednání ohledně dobrčické části plynovodu je následující:
- Pokus odprodat naši část plynovodu plynárenské společnosti nelze uskutečnit z důvodu,
že tato společnost nemá o odkoupení z ekonomických důvodů zájem
- Následný plánovaný krok, realizace převodu 41,1 % plynovodu z obce Beňov na obec
Dobrčice v souladu se smlouvou o společné investici ze dne 1.4.1998, by byl pro obě obce
nevýhodný z důvodu ztráty zisku z pronájmu, který plynárenská společnost vyplácí a roční
zisk činí pro obě obce asi 85 OOO,-Kč( pro obec Dobrčice 35000,-Kč). Převodem části
plynovodu ležícího na našem katastru území z obce Beňov na obec Dobrčice by stávající
nájemní smlouva zanikla a každá obec by musela uzavřít novou smlouvu, avšak u nových
smluv plynárenská společnost nevyplácí nájemné pouze provádí bezplatnou údržbu zařízení.
- Na základě této skutečnosti se obě obce rozhodly pro výhodnější variantu řešení:
ponechat v platnosti původní nájemní smlouvu až do jejího zrušení ze strany plynárenské
společnosti a následn realizovat převod dobrčické části plynovodu na obec Dobrčice. Tyto
nové skutečnosti včetně převodu 41,1 % čistého ročního zisku z nájmu od obce Beňov na
obec Dobrčice řešit "Dodatkem ke smlouvě ze dne 1.4.1998".
= Zastupitelstvo obce přepracovalo Jednací řád zastupitelstva a Požární řád obce. Na přípravě
těchto dokumentů se podílel hlavně Marek Ostrčil, oba dokumenty jsou předmětem
samostatných bodů dnešního programu.
= Zastupitelstvo obce dalo souhlasné stanovisko k narovnání hranic parcely Č. 60/1 manželů
Roubičkových a parcely č. 60/2 manželů Mozolových sousedících s obecním pozemkem
p.č.316.
= Zastupitelstvo zamítlo písemnou žádost pana Jana Gráce o odprodej p.č. 305 jedná se o
cestu od Roubičkových po zahradu pana Klementa.
= Zastupitelstvo zamítlo ústní žádost pana Romana Bemáta o povolení parkování nákladním
automobilem v obci Dobrčice.
= Zastupitelstvo provedlo výběrové řízení na firmu k položení linolea v zasedačce a na
balkoně obecního úřadu. Práce byly zadány firmě PODLAHY A INTERIER, která zaslala
nejvýhodnější cenovou nabídku
= Zastupitelstvo schválilo nákup 30 ks ovocných stromků, které budou dosazeny na
beňovské cestě a na Kamenci na místo stromků, které vyhynuly v důsledku mrazů, okusu
zvěří, ale žel i v důsledku řádění neznámých vandalů.
= Zastupitelstvo uskutečnilo jednání s majitelem firmy STRABAG panem Kuchařem ve věci
vybudování nové kanalizace v obci včetně čističky odpadních vod. Výše dotace se vypočítává
podle počtu obyvatel, v důsledku malého počtu obyvatel v naší obce by dotace tvořila
zanedbatelnou část nákladů na novou kanalizaci. Náklady by představovaly téměř 20 miliónů
korun a obec by se zadlužila na několik desítek let. Proto zastupitelstvo ustoupilo od tohoto
záměru a pokud se nezmění dotační podmínky, nejsme schopní z finančních důvodů
komplexně kanalizaci v naší obci prozatím budovat.
= Zastupitelstvo řešilo zjištěné nedostatky pi'; kontrole volnočasového centra" Na koutech".
Všechny nedostatky byly odstraněny a dotace nám byla již přidělena. V současné době je před
ukončením i řešení kolaudačního omezení spočívajícího v zákazu provádění hudební
produkce v tomto zařízení. Na vyžádání byla vypracována Ing. Pavlem Rochlem "Studie
výpočtu hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru ". Na základě téhle studie
obec požádá o změnu užívání stavby, pak bude možné" Na koutech" hudební produkci
provádět.
v

= Zastupitelstvo obce schválilo a vydalo první číslo" Dobrčických novin", najejich přípravě
se podílela redakční rada novin a několik dopisovatelů, děkujeme.

= Zastupitelstvo obce se dále zabývalo organizací a přípravou kulturních a sportovních akcí
v obci, celkem bylo uskutečněno jedenáct akcí:
1.
4. března 2011 OBECNÍ BÁL, pořadatel obec a klub seniorů
2. 12 .března 2011 VODĚ Í MEDVĚDA, pořadatel SDH a klub seniorů
3. 14. března 2011 SOVÍ OC, pořadatel obec a paní Kosturová
4. 16. března 2011 PROMÍTÁNÍ STARÝCH FILMŮ, pořadatel obec a pan Karel
Ostrčilík
5. V měsíci dubnu byla otevřena VÝSTAVA ERBŮ A OBRAZŮ pana Josefa Jandy,
kterou pořádá obec s klubem seniorů a potrvá do konce května.
6. 2. dubna 2011 DOBRčICKÝ SLIVKOŠT, pořadatel obecní hostinec a manželé
Smolkovi
7. 17. dubna 2011 MÁJKA dobrčických děvčat, pořadatel rodiče děvčat
8. 19. až 23. dubna 2011 VELIKO OČ Í VÝSTAVKA, pořadatel klub seniorů
9. 23. dubna 2011 VELlKO OČ Í TURNAJ V PINPO GU, pořadatel obec Dobrčice
ve spolupráci s dobrčickou mláděží
10.30. dubna 2011 SLET ČARODĚJNIC, pořadatel obec, klub seniorů a SDH
11. 8. května 2011 DE MATEK pořadatel obec a klub seniorů
Tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění těchto akcí, které jistě
přispěly ke kulturnímu vyžití v naší obci. Zvláště děkujeme klubu seniorů, který se podílel na
realizaci téměř 80% uskutečněných akcí. Nejvíce se zapojily a pomohly paní Zdenka
Mlčáková, Eva Zbořilová Zdenka Chaloupková, Miroslava Trchalová, Emílie Smolková.
Velice si ale ceníme i pomoc členů SDH: Marka Ostrčila, Jana Klimeckého Lukáše
Záhorského ale i ostatních občanů kteří se aktivně nebo pasivně do těchto akcí zapojili.
= Zastupitelstvo obce se dále zabývalo na svých pracovních schůzkách běžnými provozními
záležitostmi obce jako oprava rozhlasu, oprava branek na hřiště, oprava kříže na Podřížové
sekání trávy, úklid obce nákup poklopů na kanály ... a přípravou dnešního 5. zasedání
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo na svých pracovních schůzkách přípravou dnešního 5.
zasedání zastupitelstva obce.

