
V Dobraticích dne 12.5.2016 

č.j.: OÚDobr-156/2016 

 

 

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 9.5.2016            

v 17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice. 

 

 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

 

A: S c h v a l u j e: 

 

22/1 Doplněný program 22. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice. 

22/2 Ověřovatele zápisu ve složení pan Miloslav Kratochvíl a pan Lumír Dvorský. 

22/3 Zprávu o hospodaření Základní školy a mateřské školy Dobratice, okres Frýdek-Místek,  

příspěvková organizace, za rok 2015. 

22/4 Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Dobratice, okres Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 

22/5 Převod hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Dobratice, okres 

Frýdek-Místek, příspěvková organizace, za rok 2015 ve výši 1.149,07 Kč do rezervního fondu. 

22/6 Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč,  mezi obcí 

Dobratice a Klubem českých turistů oblast Moravskoslezská. 

22/7 Celoroční hospodaření obce Dobratice a závěrečný účet obce Dobratice za rok 2015, 

včetně zprávy auditora Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2015, bez výhrad. 

22/8 Účetní závěrku obce Dobratice, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015. 

22/9a) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti            

a o právu provést stavbu Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích 

– III. etapa (22a/2016). 

22/9b) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti            

o právu provést stavbu Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích – 

III. etapa (22b/2016). 

22/9c) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti            

a o právu provést stavbu Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích 

– III. etapa ( 22c/2016). 

22/9d) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti            

a o právu provést stavbu Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích 

– III. etapa (22d/2016). 

22/9e) Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti            

a o právu provést stavbu Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ v Dobraticích 

– III. etapa (22e/2016). 



 

22/10 Uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen – služebnosti stezky a cesty a vedení 

inženýrských sítí, na služebném pozemku p.č.  984/11, k.ú. Dobratice a pozemku p.č. 828/14, 

k.ú. Dobratice ( 21/2016).  

22/11 Uzavření smlouvy o smlouvě o budoucí o zřízení věcného břemene na služebném 

pozemku p.č. 436/1, k.ú. Bukovice u Dobratic. 

22/12 Zveřejnění záměru obce Dobratice na směnu pozemku ve vlastnictví obce p.č. 434/8, 

k.ú. Dobratice, za pozemky ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Dobratice, p.č. 418/3, p.č. 

418/10, p.č. 418/5, p.č. 425/2 a p.č. 507, všechny k.ú. Dobratice. 

22/13 Dohodu o provozování kulturního areálu obce Dobratice, mezi obcí Dobratice                  

a TJ Dobratice, z.s. (25/2016).  

 

 

B: S o u h la s í: 

 

22/14 S přijetím účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci 

jejího charitativního projektu „Obědy pro děti“ pro Základní školu a mateřskou školu 

Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace. 

 

C: B e r e   n a   v ě d o m í: 

 

22/15  Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 3/2016 a č. 4/2016. 

 

 

 

 

 

Ing. Iva Spratková      RNDr. Alena Kacířová 

 místostarostka                           starostka  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První den zveřejnění: 16.5.2016 

Poslední den zveřejnění: 1.6.2016 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 16.5.2016 – 1.6.2016  


