
V Dobraticích dne 15.5.2015 

Čj. OÚDobr-173/2015 

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 

11.5.2015 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Dobratice.  

Zastupitelstvo obce Dobratice 

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

 

9/1 Doplněný program 9. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice.  

9/2 Ověřovatele zápisu ve složení pan Radovan Otipka a pan Miloslav 

Kratochvíl. 

9/3 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-8014752/3 mezi obcí 

Dobratice a ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu s názvem Dobratice, Pilous, 

přípojka kNN. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

9/4 Dodatek č. 1 k Dohodě o provozování kulturního areálu obce Dobratice 

mezi obcí Dobratice a TJ Dobratice, o.s.  ZO pověřuje starostku podpisem 

dodatku. 

9/5 Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 1/2015 (květen). 

9/6 Darovací smlouvu č. 27/2015 mezi obcí Dobratice a Římskokatolickou 

farností Dobratice. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

9/7 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2015 mezi obcí Dobratice a Ing. 

arch. Martinem Foldynou. ZO pověřuje starostku podpisem dodatku. 

9/8 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 41/2014 mezi obcí Dobratice a firmou 

Fabriko Morava, s.r.o.  ZO pověřuje starostku podpisem dodatku. 

9/9 Podání výzvy na veřejnou zakázku pro akci: Nové grafické zpracování a 

aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení v obci. 

9/10 Znění dopisu adresovaného na Biskupství Ostravsko – Opavské ve věci 

směny pozemků mezi obcí Dobratice a Římskokatolickou farností Dobratice.  

 

B: R u š í: 

 

9/11 Bod číslo 3. programu jednání s názvem: Výzva k podání nabídky na 

stavební akci Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Obecního úřadu a 

hasičské zbrojnice Dobratice a vybudování přístupového chodníku a 

parkoviště. 

 

 



C: B e r e   n a   v ě d o m í: 

 

9/12  Schválený rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2015. 

9/13  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 41/2014 mezi obcí Dobratice a 

firmou Fabriko Morava, s.r.o.  

9/14 Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21.4.2015. 

 

 

D: S o u h l a s í: 

 

9/15 S realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Pobeskydí na programové období 2014 – 2020 na svém správním území. 

9/16 S realizací akce Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Obecního úřadu 

a hasičské zbrojnice Dobratice dle předloženého projektu.  

 

 

E: J m e n u j e: 

     9/17 Hodnotící komisi pro výběr zhotovitele veřejné zakázky Nové grafické        

zpracování a aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení v obci ve 

složení: Iva Spratková, Břetislav Bortlíček a Miloslav Kratochvíl. Jako 

náhradníky jmenuje Romana Budinského, Lumíra Dvorského a Břetislava 

Blahuta.  

 

 

 

 

   Iva Spratková     Alena Kacířová 

    místostarostka        starostka 
 

 

 

 

První den zveřejnění:  18.5.2015 

Poslední den zveřejnění: 3.6.2015 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 18.5. – 3.6.2015 

 

 


