
V Dobraticích dne 12.8.2010 
Čj. OÚDobr-389/2010 
 
 

Usnesení z 46. zasedání zastupitelstva Obce Dobratice, konaného dne 
11.8.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice 

 
 

Z a s t u p i t e l s t v o    o b c e   D o b r a t i c e 
 

 
A: Schvaluje: 
----------------- 
1/46 Program na 46. zasedání zastupitelstva obce Dobratice. 
2/46 Ověřovatelé zápisu a návrhovou komisi. 
3/46 Usnesení a zápis z 45. zasedání zastupitelstva obce Dobratice. 
4/46 Smlouvu o odběru odpadů a zpětném odběru výrobků a zařízení, uzavřenou mezi 
Frýdeckou skládkou, a.s. a Obcí Dobratice a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
5/46 Navýšení četnosti svozů velkoobjemového odpadu v obci Dobratice na 1x měsíčně. 
6/46 Smlouvu o dílo, zakázkové číslo U-456-4 až 6, název zakázky: Změna č. 1 územního 
plánu Dobratice, kde obec Dobratice je jako objednatel a Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. 
jako zhotovitel a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 
7/46 Smlouvu o zajištění provozování veřejného pohřebiště v jiné obci, kde je Obec Dobratice  
jako provozovatel pohřebiště a Obec Vyšní Lhoty jako objednatel a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. 
8/46 Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 2/2010. 
9/46 Výběrovou komisi ve složení: ing. Spilka Ondřej, Otipka Radovan, Čubok Štěpán, 
Slavický Josef a Mgr.Thiel Milan, pro výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku  
„ Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobratice č.p. 58“. 
10/46 Přípravu soupisu  doporučení a požadavků pro užívání obecních komunikací těžkou 
technikou. 
 
 
B: Rozhodlo: 
----------------- 
11/46 O zahájení zadávacího řízení zasláním výzvy k podání nabídky ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, na realizaci rekonstrukce základní školy a výstavby tělocvičny v obci 
Dobratice schváleným dodavatelům. 
 
 
C: Bere na vědomí: 
------------------------ 
12/46 Uvolnění a převedení finanční částky ve výši 15.000, -Kč na účet Sdružení obcí povodí 
Morávky. Tato finanční částka bude dále spolu s dalšími finančními příspěvky od obcí 
zařazených do SOPM přeposlána na konto veřejné sbírky „Povodně 2010“, které zřídilo 
město Česká Lípa.  
13/46 Uspořádání charitativní sbírky pro obec Stružnici, postiženou povodněmi.  
 
 



 
D: Ukládá: 
--------------- 
14/46 Sepsání požadavků a doporučení pro užívání obecních komunikací těžkou technikou 
Z: komise životního prostředí a kontrolní výbor  T: 16.8.2010 15.30 hod. na OÚ 
 
15/46 Účast v komisi při výběrovém řízení nejvýhodnější nabídky na akci Rekonstrukce a 
přístavba ZŠ Dobratice č.p. 58 
Z: Ing. Spilka Ondřej, Otipka Radovan, Čubok Štěpán, Slavický Josef T: 2.9.2010 v 16.00 

hod. na OÚ  
 
 
 
 
        Ivona Bortlíčková                    Antonín Šigut 
nístostarostka obce Dobratice                                                     starosta obce Dobratice 
 


