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4. Zpráva o činnosti zastupitelstva za uplynulé období od posledního zastupitelstva
Předkladatel: J. Chlapečka
Zastupitelstvo obce se sešlo dvakrát na svých pracovnich schůzkách dne l8.dubna a 9. května
2012 dále průběžně řešilo v uplynulém období od posledního zasedání zastupitelstva
následující úkoly:
• Zastupitelé obce uskutečnili dne 12. dubna 2012 schůzku z firmou A TELlER FO TES,
s.r.o. na které byly projednány otázky konečné podoby zpracovávané studie revitalizace
Dobrčického potoku.
•
•

Zastupitelé obce se dne l8.dubna 2012 seznámili s novými skutečnostmi a stavem
budováni varovného a výstražného systému v naší obci. Viz samostatný bod jednáni.
Dne 13. dubna 2012 se zúčastnila starostka obce smutečního obřadu rozloučení s nejstarší
občankou obce pani Marií Špíškovou a dne 19. dubna 2012 nás opustila paní Zdenka
Pechová.

•

Dne 29. března 2012 se místo starosta obce zúčastnil odborné přípravy k problematice MU
a krizových situací v obci, dne 12. dubna 2012 porady s primátorem města Přerova a
v tentýž den Valné hromady DSO MR Moštěnka.

•

Starostka obce řešila podmínky pronájmu obecních pozemků panu
etopilovi, které mu
budou pronajaty od konce hospodářského
roku 2012, dále objasnila dotaz pani Benové
k otázce kanalizace v naší obci.
Zástupce zastupitelstva obce pan Marek Ostrčil pogratuloval panu Josefu Jandovi kjeho
osmdesátým pátým narozeninám, při této slavnostni příležitosti mu předal drobný dárek.

•
•
•

V týdnu od 26.do 30. března byly přistaveny dvakrát kontejnery na biologický odpad.
Zastupitelé obce schválili prvni letošní číslo Dobrčických novin které byly doručeny
občanům dne 30. března 2012

Dne 25. dubna 2012 byl v prostoru točny vysazen vzácný strom ,jinan dvoulaločný"
pořizovací cenu 3 500,-Kč
• Zastupitelstvo obce se dále zabývalo organizací a pomocí s přípravou společenských
v obci. Byly uskutečněny tyto akce:
V pátek dne 9.března 2012 uspořádala obec Dobrčice společně s klubem seniorů
.Pyžamový bál",

•

= Dne 1. dubna 2012 na květnou neděli zorganizovali

za
akcí

zájemci a dobrovolníci

"Májku" - obcházení děvčat po obci s májkou
Klub seniorů připravil v sále OÚ od 3. - 10. dubna 2012 velikonoční
výstavku kraslic, perníčků tatarů, pohlednic a velikonočních ozdob
= V sobotu 7.dubna 2012 uspořádala obec za pomoci příslušníků SDH v sále OÚ
Velikonoční turnaj ve stolnim tenisu
= Zájemci a dobrovolnici pod vedenim pani Smolkové uspořádali v pondělí 30.
dubna 2012 na obecni točně Slet čarodějnic
Děkujeme všem občanům a místním spolkům za pomoc při organizovaní těchto akcí
v naší obci

=

ejbližší plánované kulturní, společenské a sportovní akce v naší obci:

= SDH je organizátorem

Okrskového kolo v požárním sportu, které se uskutečni v
sobotu 12.května v areálu výletiště , a koutech" Soutěže začínají od 13:00 hod.
= V neděli 13. května 2012 pořádá obecní úřad v sále obecniho úřadu od 14:00 hod
Den matek.
= SDH pořádá v sobotu 2. června 2012 od 14:00 hod na výletišti , a koutech"
Dětský den.
Všechny vás srdečně zveme na výše uvedené akce.
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo přípravou dnešního zasedání a běžnými provoznimi
záležitostmi obce
V Dobrčicích

dne 10.5.2012

Jaroslav Chlapečka,

místostarosta

obce

