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4. Zpráva o činnosti zastupitelstva za uplynulé období od posledního zastupitelstva
Předkladatel: Jaroslav Chlapečka
Zastupitelstvo řešilo v uplynulém období následující úkoly:
• Začátkem ledna byla odeslána žádost na přidělení dotace na opravu sesunutého svahu
v Ulici z evropského fondu SOLIDARITA, dne 11. ledna 2012 proběhla kontrola
oprávněnosti žádosti z oddělení krizového řízení Olomouckého kraje.
• Dále byla doplněna projektová dokumentace na opravu chodníku k Motáňovým a
Jand'ourkovým, realizace proběhne na jaře letošního roku.
• Obec zaslala na Stavební úřad v Přerově žádost o povolení umístění plechového skladu ve
dvoře obecního úřadu, žádost je již kladně vyřízena.
• V měsíci lednu proběhla inventarizace veškerého majetku obce, komise ve složení Ostrčil,
Kosík, Michálková neshledala žádné nedostatky. O výsledku inventarizace byl pořízen
protokol.
• Dne 13.února 2012 se zúčastnila starostka obce jednání k hospodaření s lesem a dne
l1.února 2012 se zúčastnil místostarosta obce valné hromady Honební společnosti
Dobrčice, Přestavlky, Stará Ves a dne 21. února 2012 schůze zřizovatelů kníhoven.
• Starostka obce zrušila členství obce Dobrčice ve Spolku pro obnovu venkova
Olomouckého kraje z důvodu neúčelnosti zasílaných finančních prostředků.
• Dne 15. února 2012 předložila kronikářka obce paní Eva Zbořilová koncepty zápisů do
obecní kroniky za rok 2011. Po drobné úpravě byly koncepty schváleny a postoupeny
k zapsání do obecní kroniky.
• Dne 14.února 2012 zabezpečil obecní úřad opravu poruchy na vodovodním potrubí u paní
Machulové. Porucha vznikla v důsledku dlouhotrvajících mrazů.
• Obecní úřad povolil odstranění suchých a spadlých stromů u Dobrčického potoku panu
Arnoštu Mlčákovi a panu Jaroslavu Mlčákovi bezplatně za úklid.
• Dne 4.ledna 2012 bylo ve výčepu obecního sálu namontováno nové chladící zařízení,
které dodal pivovar ZUBR.
• Zástupce zastupitelstva obce pan Vítězslav Smolka pogratuloval panu Vojtěchu
Dohnalovi k jeho sedmdesátým narozeninám, při této slavnostní příležitosti mu předal
drobný dárek.
• Zastupitelstvo obce se dále zabývalo organizací a přípravou společenských akcí v obci.
Byly uskutečněny tyto akce:
V pátek 16.12.2011 uspořádala Obec společně s klubem seniorů již tradiční
Vánoční koncert smíšeného pěveckého souboru VOKÁL z Přerova.
= Dne 31.12.2011 byl uskutečněn ovoroční ohňostroj a Silvestrovská vatra na
Kamenci, děkujeme rodině Mlčákových za přípravu vatry.
= V sobotu dne 7.ledna 2012 proběhl ovoroční turnaj ve stolním tenisu pořádaný
Obcí Dobrčice, všem co pomáhali při jeho přípravě děkujeme.
= V pátek dne 20.ledna 2012 uspořádal místní spolek SDH svůj tradiční ples,
děkujeme za obohacení kulturního života v naší obci.
= V sobotu 18. února 2012 uspořádaly místní spolky sboru dobrovolných hasičů a
klubu seniorů masopustní průvod s voděním medvěda, děkujeme.
= V neděli 26. února 2012 obnovil obecní úřad v naší obci tradici Vítání občánků do
života Přivítány byly děti narozené v letech 2009,2010 a 2011, celkem jedenáct
dětí.
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo přípravou dnešního zasedání a běžnými provozními
záležitostmi obce
V Dobrčicích dne 5.3.2012

Jaroslav Chlapečka, místostarosta obce

