4. Zpráva o činnosti zastupitelstva za uplynulé období
Předkladatel: Jaroslav Chlapečka
Zastupitelstvo obce na svých čtyřech pracovních schůzkách projednalo:

= Vysazení pěti ovocných stromů: dvě višně na Kamenci ajedna vyšně a dvě švestky u
rybníka
= Vybudování dřevěných vrat v přístřešku pro hudbu na výletišti, výrobu mříže na hasičské
zbrojnici, zakoupení ozvučovací aparatury, provedení opravy komunikace v "Ulici" a řešení
opravy narušené štítové zdi na obecním úřadu.
= Odprodej ovoce z ovocných stromů na obecních pozemcích zájemcům
= Skácení tuje ohrožující střechu domu p. Zejdové. V tomto prostoru byly vysazeny tři
okrasné keře.
= Dále bylo rozhodnuto zadat zpracování cenové kalkulace na opravu veřejného osvětlení
v obci
= Byla provedena úprava smlouvy pro odvoz tříděného odpadu
= Bylo zabezpečeno umístnění opuštěného psa do útulku v Kroměříži a podepsání
dlouhodobé smlouvy pro případné další umísťování nalezených zvířat do tohoto útulku.
= V měsíci říjnu zastupitelstvo schválilo vydání třetího letošního čísla Dobrčických novin
= Ve dnech 12. a l3. října 2012 byly zabezpečeny volby do zastupitelstva Olomouckého kraje
v naší obci
= Ve dnech 7. až 9.2012 září byl přistaven kontejner na velký domovní odpad a dne 13.října
2012 svoz nebezpečného odpadu
= Starostka obce se zúčastnila dne 29. října 2012 jednání na Magistrátu města
Přerova k otázkám projektu na revitalizaci Dobrčického potoku. Místostarosta
obce se zúčastnil dne 13.9. semináře k zadáváni veřejných zakázek, 21.9.2012 Setkání
mikroregionů Moštěnka a Slušovice, 24.10.2012 schůzky starostů mikroregionu moštěnka
a 14.11.2012 seminář mikroregionu Moštěnka ke strategickému rozvoji obcí mikroregionu
= Dne 7.9.2012 popřála starostka obce panu Františku Kašpárkovi kjeho životnímu jubileu
75 let a dne 23.9.2012 starostovi dobrčických hasičů Josefovi Ostrčilovi kjeho šedesátým
narozeninám
= Obec, SDH a Klub seniorů uspořádali v sobotu 8. září 2012 v areálu výletiště
společenskou akci pro všechny občany a hlavně děti" Rozloučení z prázdninami".
= Obec ve spolupráci s občany zajistila přípravu a uskutečnění Kateřinské zábavy v pátek
23.11.2012
= V úterý 18. září 2012 uspořádal klub seniorů zájezd do zámku v Buchlovicích a na
Velehrad
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:
- Rozsvícení vánočního stromu na točně v neděli 2. prosince 2012
- Mikulášská nadílka ve středu 5. prosince 2012
- Vánoční koncert smíšeného pěveckého souboru Vokál z Přerova 19.12.2012
- Silvestrovská vatra na Kamenci s ohňostrojem 31.prosince 2012
- Novoroční turnaj v ping - pongu
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo přípravou dnešního zasedání, dále běžnými
provozními záležitostmi obce.

V Dobrčicích dne 29.11.2012

Jaroslav Chlapečka, místostarosta obce

