Příloha Č. 1
4. Zpráva o činnosti zastupitelstva za uplynulé období od posledního zastupitelstva
Předkladatel: Jaroslav Chlapečka
Zastupitelstvo řešilo v uplynulém období následující úkoly:
• Zabezpečilo výměnu oken v sále OU včetně montáže vertikálních žaluzií, vymalování
společenského sálu a přilehlých prostorů.
• Dne 16. II.20 II byly firmou zahájeny práce na opravě sesunutého svahu v Ulici a oprava
vodou strženého propustku do lesa za rybnikem. Obě tyto akce jsou již zrealizovány podle
projektové dokumentace. Realizaci prací provedla firma STRABAG, která ze tří
přihlášených firem předložila nejvýhodnější cenovou nabídku.
• Dále byla vypracována projektová dokumentace na opravu chodniku k Motáňovým a
Janďourkovým, realizace bude provedena na jaře příštího roku.
• Zastupitelstvo dále pracuje na přípravě zpracovávání projektové dokumentace na opravu
komunikací v obci.
• V této souvislosti řeší i dodatečné zapsání asi 50 let existující komunikace točny do
katastru nemovitostí.
• Zastupitelstvo obce zabezpečilo vyčištění litorální zóny rybníka a její osázení vodnými
rostlinami.
• Na základě připomínek několika občanů a anonymní stížnosti na Odbor životního
prostředí Magistrátu města Přerova k místu dočasného uloženi vytěžené usazené hlíny
z rybníka spojené s obavami, že se jedná o nebezpečný odpad. Zástupce magistrátu
provedl na místě ohledání se zjištěnim, že se jedná o tři nákladní auta usazenin a ne třicet
jak anonymní stěžovatel uváděl a že dočasná skládka je řádně označena. Zastupitelstvo
přesto dalo zpracovat chemický rozbor vytěžené hlíny. Výsledky rozboru potvrdily
naprostou bezzávadnost uložené hlíny. Výsledky rozboru byly předány Odboru životního
prostředí Magistrátu města Přerova, který vydal rozhodnutí o neškodnosti uložené hlíny.
• Na základě písemní žádosti našich občanů k plánovanému Vítání občánků v naší obci,
doručenou na OU dne 14. listopadu 2011 delegací maminek nejmladších občánků,
zastupitelstvo přehodnotilo své původní rozhodnutí. Zahrnulo do účasti na akci i děti
narozené v roce 2009 a posunulo termín akce na počátek roku 2012, aby se vítání občánků
mohl účastnit před několika dny narozený občánek ~!';('?/Y.Janďourek.Tímto bylo
vyhověno všem požadavkům našich občanů uvedených v jejich žádosti.
• Dne 24. listopadu 2011 doručila dotazy k opravě svahu a opravě komunikaci v Ulici paní
Benová, místostarosta obce jí oba dva dotazy zodpověděl.
• Pan Mojrnir Klement zaslal několik dotazů na které mu odpověděla starostka obce.
• Dále zastupitelstvo zabezpečilo vysazení třiceti nových ovocních stromků kolem polních
cest v okolí Dobrčic, konkrétně 10 ks třešní kolem cesty pod Kamencem a 20 ks švestek
kolem polní cesty k Beňovu. Výsadbu provedli zaměstnanci obce kteří také provedli
opravu poškozených chrániček stromů proti okusu zvěří.
• Zastupitelstvo obce společně se Stavebnim úřadem Přerov řeší odstraněni nebo dodatečné
povoleni drobných nepovolených staveb v naší obci. Dne 2. prosince 2011 provedli
kontrolu na OU, u Mozolových, p.Domesové, p.Staníčkové, p.Matlochové,
Hendrychových, a u Garských.
• Dne 23.9.2011 byla provedena finančni kontrola na přidělenou dotaci na revitalizaci
rybniku. Komise neshledala žádné nedostatky a kon tatovala že se příjemce dotace
nedopustil porušení rozpočtové kázně.
• Zastupitelstvo obce si dalo zpracovat cenovou nabídku od firmy PRINS na sanaci vlhkého
zdiva u vchodu do sálu OU. Tato záležitost bude řešena v příštím roce.

•

Dále plánujeme zadat zpracování statického posouzení závažnosti narušení nosných pilířů
mostu přes potok pod obecním úřadem. Tato záležitost bude řešena v příštím roce.
• Delegace zastupitelstva obce popřálo paní Evě Zbořilové k její sedmdesátým
narozeninám, při této slavnostní příležitosti ji předali drobný dárek. Bohužel se zástupci
obce účastnili dvakrát i smutečných událostí při kterých jsme se rozloučili s našimi
občany paní Marií Uherkovou a panem Antonínem
etopilem.
• Zastupitelstvo obce se dále zabývalo organizací a přípravou společenských akcí v obci.
Celkem byly uskutečněny dvě akce:
= V první adventní neděli 27.11.2011 se uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočného
stromu, pro tuto novou tradici byl zvolen smrk na točně, kde jsou lepší možnosti
soustředění většího počtu občanů o tři dni později byla nově osvícena i kaplička.
= V pondělí uspořádal místní spolek Sboru Dobrovolných hasičů v naši obci Mikulášskou
nadílku, děkujeme.
Nejbližší plánované kulturní, společenské a sportovní akce:
- Zítra v pátek 16.12.2011 na 19:30 hod je zajištěn společně s klubem seniorů Vánoční
koncert smíšeného pěveckého souboru VOKÁL z Přerova tímto vás všechny srdečně
zveme.
- Dne 31.12.2011 ovoroční ohňostroj na Kamenci
- V sobotu dne 7.ledna 2012 Novoroční turnaj ve stolním tenisu
- V pátek dne 20.ledna 2012 Ples SDH
- Vítání občánků v únoru 2012
- .Dobrčické slivkokošt" v únoru 2012
- V pátek dne 9.března 2012 Ples obecního úřadu
• Zastupitelstvo obce se dále zabývalo na svých pracovních schůzkách běžnými provozními
záležitostmi obce

V Dobrčicích dne 15.12.2011

Jaroslav Chlapečka
místostarosta obce

