
 
 
 

 V Dobraticích dne 27.2.2015 

Obecní úřad Dobratice informuje podle § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 

znění pozdějších předpisů 

o 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, které se bude konat v pondělí dne  9.3.2015  

v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobraticích  

Program jednání: 

1) Schválení programu jednání.  

2) Volba ověřovatelů zápisu.  

3) Výroční zpráva o hospodaření Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o. 

4) Schválení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o.,  a jeho 

přerozdělení do fondů. 

5) Rozpočet obce Dobratice na rok 2015. 

6) Stanovení počtu pracovníků obecního úřadu Dobratice na místo dělníků na Veřejně 

prospěšné práce a pro správu obce. 

7) Smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků a darů spolkům a sdružením obce Dobratice. 

8) Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na akci Den Dobratic, mezi obcí Dobratice a 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  

9) Smlouva o výpůjčce majetku pro JSDHO Dobratice od Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje Ostrava. 

10) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 49/2014 s Ing. Vladimírem Hamplem, SPORTING Ostrava, na 

rozšíření projektových prací na Dobratické centrum sportovních aktivit 

11) Souhlas s předložením žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu,  oblast podpory  

4.1. Rozvoj venkova na realizací projektu Dobratické centrum sportovních aktivit, včetně 

souhlasu se zajištěním profinancování projektu 

12) Souhlas s podáním žádosti o dotaci na SFŽP, Operační program Životní prostředí, 4.1. 

Zkvalitnění nakládání s odpady na projekt:  Separace bioodpadů v obci Dobratice – II. etapa, 

včetně souhlasu se zajištěním profinancování projektu 

13) Smlouva s firmami  Naviga4 s.r.o. a Naviga Assistance s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci, 

administraci projektu a realizaci výběrového řízení na dodávku pro projekt: Separace 

bioodpadů v obci Dobratice – II. etapa  

14) Souhlas se zpracováváním podkladů pro podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního 

programu, oblast podpory 4.1. Rozvoj venkova, pro vnitřní rekonstrukci budovy obecního 

úřadu a vybudování přístupového chodníku od základní školy k obecnímu úřadu. Zadání 

zakázky na zpracování žádosti o dotaci firmě Profaktum s .r.o. 

15) Obecně závazná vyhláška obce Dobratice č. 1/2015 o stanovení systému třídění, 

shromažďování, sběru, přepravy, využívání, odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Dobratice. 

16) Různé. 

Jednání zastupitelstva je veřejné. 

 

 První den zveřejnění:  27.2.2015  

 Poslední den zveřejnění:  9.3.2015        Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  27.2.2015 – 9.3.2015 


