4. Zpráva o činnosti zastupitelstva za uplynulé období
Předkladatel: Jaroslav Chlapečka

-

Zastupitelstvo obce průběžně řešilo od 1O.zasedání zastupitelstva následující úkoly:
= Zastupitelstvo obce řešilo výběr firmy na zpracování projektové dokumentace na
.Revitalizaci toku a nivy Dobrčického potoka". Z pěti oslovených firem podaly
čtyři nabídku na zpracování dokumentace. Na základě usnesení 11. zasedání za
starostka obce vybrala firmu ATELIER FONTES s.r.o. (která podala nejnižší
cenovou nabídku) a s výše uvedenou firmou uzavřela dne 22.8.2012 smlouvu na
zpracování dokumentace.
= Dne 8.srpna 2012 proběhl výběr firmy na zpracování "Technicko-ekonomické
studie na odkanalizování obce Dobrčice", tento problém je řešen v samostatném
bodu dnešního jednání.
= Zastupitelé obce dali zpracovat" Projektovou studii k rekonstrukci hasičské
zbrojnice" SDH Dobrčice, studie je už zpracována v současné době probíhá
orientační ocenění prací.
= Dne 13. dubna 2012 se zúčastnila starostka obce na obecním úřadě v Přestavlkách
jednání uživatelů Přestavlckého lesa.
= Místostarosta obce se zúčastnil dne 18. května 2012 vzdělávacího semináře
k novele zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, dne 20.6.2012 setkání obcí
zapojených do projektu" Studie protipovodňových opatření blízkých přírodě"
v Dřevohosticích, dne 28.června společně s předsedou finančního výboru Markem
Ostrčilem semináře "Vzdělaný zastupitel" v Kostelci u Holešova a dne 12.
července valné hromady dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka
v Dřevohosticích.
= V měsíci červnu schválilo zastupitelstvo obce vydání druhého čísla Dobrčických
novm .
= Zastupitel obce Vítězslav Smolka řešil otázku zachování provozu obchodu v naší
obci. Pan Roman Zbořil oznámil ukončení nájmu k 3 1.srpnu 2012 z důvodu
neúnosného prodělečného podnikání. Provoz obchodu bude po určité úpravě
otevírací doby dále zabezpečen paní Martinou Hubáčkovou z Horní Moštěnice.
= Prostřednictvím DSO mikroregionu Moštěnka obec pořídila kontejner na
biologický odpad v hodnotě 30 870,- Kč. Na nákup byla získaná dotace z DSO MR
Moštěnka ve výši 13 878,- Kč. Pořízením kontejneru je
zabezpečena nepřetržitá možnost odkládání biologického odpadu v naší obci.
= Starostka obce zařídila vyčištění příkopu na dešťovou vodu za Kozmonovými.
= Obec zabezpečila zpevnění laviček pod přístřešky a výrobu stolu na pařezu
pokácené suché lípy na výletišti "Na Koutech".
= Dne 7.srpna 2012 proběhlo rozlosování zájemců o mimořádnou samovýrobu dřeva
v Přestavlckém lese, protože se nepřihlásil žádný zájemce a kůrovcem napadené
smrky musely být okamžitě vytěženy, obec nabídla dřevo panu Zbyňku Petříkovi.
= Dne 13.srpna 2012 proběhla schůzka obce s obecními spolky k uspořádání
společenské akci "Rozloučení s prázdninami"
= Dne 3.července 2012 pogratuloval místostarosta obce Jaroslav Chlapečka paní
Miladě Jurčíkové k jejímu životnímu jubileu sedmdesáti let. Dne 26.srpna 2012

poblahopřáli zastupitelé obce Jaroslav Chlapečka a Vítězslav Smolka paní Marii
Špíškové k jejím sedmdesátým narozeninám, oslavencům předali za obec drobný
dárek.
= V sobotu 23.června 2012 se uskutečnilo v Horní Moštěnici tradiční setkání obcí
mikroregionu Moštěnka. aši obec reprezentovalo osmičlenné družstvo ve složení:
Jaroslav Chlapečka, Ján Kostura, Štefan Michalčák, Romana Michalčáková, Pavel
Skácelík ml., Martin Michálek, ikola Hladíková a Bára Kosíková. Družstvo se
umístilo z dvanácti zúčastněných obcí na pěkném osmém místě. Všem našim
soutěžícím patří poděkování za dosažené výsledky a reprezentaci naší malé obce.
= Dne 12. května 2012 se uskutečnilo na Výletišti "Na Koutech" za účasti všech
šesti sborů okrsku č. 8. "Okrskové cvičení sborů dobrovolných hasičů". Družstvo
SDH Dobrčice získalo podruhé za sebou 1. místo. Postoupilo do okresního kola
soutěže v požárním sportu, které se uskutečnilo 2. června v Provodovicích, kde se
družstvo SDH Dobrčice umístilo na 10 místě. Gratulujeme našim hasičům
k úspěchu a vzornou reprezentaci obce.
= Zastupitelstvo obce se zabývalo organizací a pomocí s přípravou společenských
akcí v obci. Byly uskutečněny tyto akce:
- SDH byl v sobotu 12. května 2012 organizátorem již vzpomínaného Okrskového
kola v požárním sportu, které se uskutečnilo v areálu výletiště "Na koutech"
- V neděli 13. května 2012 uspořádal obecní úřad v sále obecního úřadu Den
matek.
- SDH ve spolupráci s klubem seniorů zorganizovaly v sobotu 2. června 2012 na
výletišti "Na koutech" tradiční Dětský den.
- Skupina nadšenců pod vedením pana Petra Záhorského, obec a klub seniorů
uspořádaly v sobotu 16. června 2012 na místním rybníku první ročník "Závodů
prasečích lodí".
Děkujeme všem občanům a místním spolkům za pomoc při organizovaní těchto
akcí v naší obci, které přispívají ke kulturnímu vyžití našich občanů.
Nejbližší plánované kulturní, společenské a sportovní akce v naší obci:
- Obec, SDH a klub seniorů připravují v areálu výletiště "Na koutech" v sobotu
l.září 2012 společenskou akci pro všechny občany a hlavně děti" Rozloučení
s prázdninami". Všechny vás srdečně zveme, začátek je ve 14:00 hod.
Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou a uskutečněním 11. zasedání
zastupitelstva obce a přípravou dnešního zasedání, dále běžnými provozními
záležitostmi obce.

V Dobrčicích dne 30.8.2012

Jaroslav Chlapečka, místo starosta obce

