
V Dobraticích dne 15.10.2013 

Č.j.: OÚDobr-461/2013 

 

Usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 

14.10.2013 v 17.00 hodin. 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

 

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

1/40 Doplněný program 40. řádného zasedání zastupitelstva obce Dobratice. 

2/40 Ověřovatelé zápisu ve složení Blanka Cebulová a Aleš Spratek. 

3/40 Uvolnění uspořených finančních prostředků (z příspěvku obce Vojkovice) na nákup 

konvektomatu pro MŠ Vojkovice, a to: 

a) ZŠ Dobratice - převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního 

fondu. 

b) Odvod finančních prostředků z investičního fondu ZŠ Dobratice do rozpočtu 

zřizovatele. 

c) Peněžní dar obce Dobratice obci Vojkovice na nákup konvektomatu pro MŠ Vojkovice 

formou darovací smlouvy. ZO pověřuje starostku podpisem Darovací smlouvy. 

 

4/40 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2013039, mezi obcí Dobraitce a firmou Innova Int. 

s.r.o.  ZO pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1. 

 

5/40 Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2013 na 

zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dobratice v celkové 

výši 4.300,-Kč. ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 

kraje a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

6/40 Dodatek č. 2 k Příloze smlouvy č. 1/2013, mezi obcí Dobratice a Frýdeckou skládkou, 

a.s. ZO pověřuje starostku podpisem. 

 

7/40 

a) Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 25/2013, mezi obcí Dobratice a firmou K2 stavební 

Moravia, s.r.o., ZO pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 2. 

b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 38/2013, mezi obcí Dobratice a firmou K2 stavební 

Moravia, s.r.o. ZO pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1. 

 



8/40 Navýšení ceny na občerstvení pro členy okrskové volební komise pro volby do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 1000,-Kč celkově pro celou komisi. 

 

9/40 Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 6/2013. 

 

10/40 Smlouvu č. 12135494 ze dne 30.9.2013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na akci: Nakládání 

s bioodpady v obci Dobratice. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

11/40 Výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o.,  za školní rok 

2012/2013. 

 

12/40 Zvolení přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2014 – 

2018 z obvodu obce Dobratice. 

 

  13/40 Podání žádosti o dotaci na Zateplení budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice u    

  Státního fondu životního prostředí a souhlasí s dofinancováním akce v případě získání dotace.   

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Roman Budinský     RNDr. Alena Kacířová 

        místostarosta obce          starostka obce 

 

 

 

 

 

První den zveřejnění: 21.10.2013 

Poslední den zveřejnění: 7.11.2013 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  21.10.2013 – 7.11.2013 

 


