Zpráva o činnosti
zastupitelstva

zastupitelstva

za

uplynulé

Příloha č. 1
období od posledního

Zastupitelstvo řešilo v uplynulém období následující úkoly:
• Na základě vypracované" Studie výpočtu hladin akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru" požádalo zastupitelstvo obce Stavební
úřad Přerov o změnu užívání stavby - volnočasového centra" Na koutech".
Změna byla schválena, v současnosti je již možné v tomto zařízení hudební
produkci provádět.
• Byl vypracován "Dodatek ke smlouvě ze dne 1.4.1998" o společném
využívání plynovodu obcemi Beňov a Dobrčice. Dodatek byl předán
obecnímu zastupitelstvu obce Beňov k projednání.
• Dne 26. května 2011 svolalo zastupitelstvo shromáždění občanů Dobrčic
k objasnění využívání volnočasového centra na výletišti "Na koutech" za
účasti funkcionářů MAS partnerství Moštěnka, kteří zařídili dotaci na
výstavbu tohoto zařízení. Občané se obeznámili s podmínkami provozování
občerstvení v zařízení. Občerstvení je možno provozovat po dobu pěti let od
poskytnutí dotace pouze při kulturních, společenských nebo sportovních
akcích.
• Zastupitelstvo řešilo přípravu žádosti o dotaci na revitalizaci Dobrčického
potoku z Operačního programu životního prostředí. Tato problematika je
předmětem samostatného bodu dnešního jednání stejně jako zprávy ze
zasedání finančního a kontrolního výboru.
• Zastupitelstvo obce zorganizovalo schůzku k provedení oprav menšího
rozsahu vytipovaných částí chodníků a cest v obci a úpravou chodníku
k Motáňům a Janďourkům. Projekční kancelář EPROJEKT s.r.o. zpracovala
studii a navrhla řešení na opravu nejvíce poškozené komunikaci v "ulici".
Náklady na komplexní opravu ulice by činily asi 1,2 milionu korun. Proto
zastupitelstvo hledá levnější variantu opravy této silnice. Oprava chodníku k
Motáňům a Janďourkům bude realizována po výběru stavební firmy.
• Zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji 4 ks zastaralé výpočetní techniky
jedinému zájemci panu Václavu Bernátovi na výuku dětí na dětských
táborech.
• Zastupitelstvo obce se dále zabývalo organizací a přípravou kulturních akcí
v obci, celkem byly uskutečněny dvě akce:
• V sobotu 4. června 2011 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Dobrčice na
výletišti Na koutech tradiční Dětský den.
• V sobotu 18.června 2011 uspořádala skupina nadšenců z Dobrčic na
místním rybníku recesní ZÁVODY PRASEČíCH LODÍ.

Na uskutečnění těchto akcí se podíleli zejména příslušníci SDH, Klub
seniorů a
na druhé akci Petr Záhorský, Milan Klimecký David Franke a
Lukáš
Jurčík.
Tímto děkujeme všem.
• Zastupitelstvo obce schválilo a vydalo druhé číslo" Dobrčických novin", na
jejich přípravě se podílela redakční rada novin a několik dopisovatelů,
děkujeme.
• Na výletišti se v sobotu 23.7.2011 od 17: 00 hod uskuteční DOBRČICKÁ
ČERVENCOVÁ NOC.
• Zastupitelstvo obce se dále zabývalo na svých pracovních schůzkách
běžnými provozními záležitostmi obce jako je oprava přerušeného
napájecího elektrického kabelu a dovybavení zděné budovy mycím dřezem a
čepovací pípou na výletišti, nákup notebooku a dataprojektoru, oprava kříže
na Podkřížové, překrytí kanálu v ulici na Šingoust, výroba a rozmístnění 14
ks laviček v obci, nákup dvou nových kontejnerů na sklo, sekání trávy, úklid
obce ... a přípravou dnešního 6. zasedání zastupitelstva obce.
• Děkujeme členům jednotky SDH Ivanu Zlámalovi, Davidu Voltnerovi,
Michalovi Petříkovi a Marku Ostrčilovi za pomoc při opravě kabelu a Petru
Záhorskému a Vítězslavu Smolkovi za pomoc při zbudování výčepního místa
na výletišti.
• Zastupitelstvo obce blahopřeje naší jednotce SDH, která vzorně
reprezentovala obec v soutěži požárního sportu okrsku
8. Horní Moštěnice
dne 14.5.2011 v Říkovicích, kde v konkurenci šesti družstev vybojovala
první místo.
• Dne 15.6.2011 ukončil pracovní poměr obecní zaměstnanec Alfréd Kosík,
místo něho byla dnem 1.7.2011 přijata paní Romana Michalčáková.
č.

V Dobrčicích dne 14.7.2011
Jaroslav Chlapečka
místostarosta obce

