Příloha č. 1
Zpráva o činnosti ZO
Zastupitelstvo řešilo v uplynulém období následující úkoly:
• Na základě cenových nabídek od 6 firem provedlo výběr firmy na výměnu
oken v sále OU. Zpráva o výsledku výběrového řízení je samostatným bodem
dnešního jednání stejně jako zpráva ze zasedání finančního výboru.
• Dne 13. 9. 2011 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2011,
zpráva je samostatným bodem dnešního programu.
• Dne 23.9.2011 byla zahájena finanční kontrola na přidělenou dotaci na
revitalizaci rybníku. O jejím výsledku vás budeme informovat po jejím
zakončení.
• Zastupitelstvo nechalo zpracovat cenové nabídky na opravu komunikací.
Další informace vám budou podány v dalším bodě jednání dnešního
zastup itelstva.
• Zastupitelstvo obce zařídilo pravidelné přistavování kontejneru na BIO
odpad od pondělí do pátku každý druhý týden, termíny přistavení kontejneru
jsou zveřejněny na vývěsce.
• Zastupitelstvo zřídilo kontejner na papír a dva nové kontejnery na bílé a
barevné sklo a zřídilo další sběrné místo na plasty.
• Zastupitelstvo projednalo možnost sanace vlhkého zdiva u vchodu do sálu
OU a dalo zpracovat cenovou nabídku od firmy PRlNS. Tato záležitost bude
ještě řešena.
• Dále objednalo firmu na posouzení závažnosti narušení nosných pilířů mostu
přes potok pod obecním úřadem.
• Dne 31. srpna 2011 se zúčastnil místostarosta obce jednání na Krajském
úřadě v Olomouci k otázkám přidělení dotace na opravu svahu v ulici
z evropského fondu SOLIDARITA. Protože poslední termín na fakturaci
provedených prací byl stanoven na 15. srpna 2011, což nejsme schopni
splnit, tato dotace nám nebude přidělena.
• Zastupitelstvo obce popřálo naším jubilantům, nejstarší občance v obci paní
Marii Špíškové kjejí krásným devadesátým narozeninám a paní Olze
Netopilové k jejím osmdesátým narozeninám. Při této slavnostní příležitosti
jim zástupci obce předali drobný dárek.
• Zastupitelstvo řešilo zpracování studie k podání žádosti o dotaci na
revitalizaci Dobrčického potoku z Operačního programu životního prostředí.
• Protože pan Mojmír Klement nebyl spokojen s písemnou odpovědí
zastupitelstva na jeho dotazy, pozvalo ho zastupitelstvo dne 7.září 2011 na
své pracovní jednání s úmyslem osobně odpovědět na jeho dotazy. Na
jednání se nedostavil, proto zastupitelstvo zařadilo řešení jeho dotazů na
program dnešního jednání.

• Zastupitelstvo obce se dále zabývalo organizací a přípravou kulturních a
sportovních akcí, celkem byly uskutečněny čtyři akce:
= V sobotu 23.7.2011 proběhla na výletišti DOBRČICKÁ ČERVENCOVÁ
NOC.
= Dne 27.8.2011 uspořádal klub seniorů akci pro děti před nástupem do
školy
= V pátek 23.9.2011 se uskutečnilo přátelské fotbalové utkání místního
fotbalového
klubu JUNIOR s dětským mužstvem z Horní Moštěnice
= V sobotu 24.9.2011 zorganizoval SDH Dobrčické hasičské závody do
kopce, za účasti SDH Přestavlky, Říkovice a Dobrčice. Zastupitelstvo
gratuluje družstvu z Dobrčic, které obsadilo první místo, družstvo z Přestavlk
obsadilo druhé místo a družstvo z Říkovic třetí místo.
Na uskutečnění těchto akcí se podíleli příslušníci SDH, z klubu seniorů
Eva Zbořilová, Zdenka Mlčáková, Zdenka Chaloupková a dále Libor
Odložil, místní kapela "Memories" bratranců Skácelíkových a country
kapela Roubíčkových a Skácelíkových. Tímto děkujeme všem.
Chválíme Klub seniorů, který si zorganizoval další dvě vlastní akce, výlet do
ZOO Lešná a výlet do Chropyně a Kroměříže, čímž přispěli ke kulturnímu
vyžití našich občanů.
• Zastupitelstvo obce blahopřeje naší jednotce SDH, která vzorně
reprezentovala obec v netradiční soutěži požárního sportu dne 17.9.2011
v Říkovicích, kde vybojovala třetí místo.
• Zastupitelstvo obce prosí případné zájemce o osvojení nalezené fenky
labradora, aby se přihlásili na OÚ. Obec tohoto psa daruje zcela zdarma.
• Zastupitelstvo obce se dále zabývalo na svých pracovních schůzkách
běžnými provozními záležitostmi obce jako zabezpečení firmy vyčištění a
monitoring stavu vybraných úseků kanalizace, na odborné posouzení a
vyčištění koryta potoku u výtoků kanalizace do potoku, výběr firmy na tisk
Dobrčických novin, zabezpečení provedení prací v lese, přistavení kontejneru
na velký domovní odpad, sekání trávy, úklid v obci a podobně ...

V Dobrčicích dne 29.9.2011
Jaroslav Chlapečka
místostarosta obce

