
V Dobraticích dne 20.8.2013 

Čj. OÚDobr-383/2013 

 

Usnesení z 38. mimořádného zasedání ZO Dobratice, konaného dne 

19.8.2013 v 17.00 hodin 

 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

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

---------------------- 

1/38  Program na 38. mimořádné zasedání ZO Dobratice a ověřovatele zápisu 

ve složení p. Blanka Cebulová a ing. Břetislav Blahut.  

 

2/38 Smlouvu č. 744/2013, kde jako poskytoval je Státní fond dopravní 

infrastruktury a jako příjemce obec Dobratice,  o poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 na 

stavební akci  „Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ 

v Dobraticích –  2 etapa“. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

3/38  

a) Smlouvu mezi obcí Dobratice, příjemcem a Hyundai Motor Manufacturing 

Czech s.r.o., poskytovatelem, ve věci poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

12.000,-Kč, z nadačního fondu Dobrý soused na Zájezd seniorů obce Dobratice.  

b) Smlouvu mezi obcí Dobratice, příjemcem  a Hyundai Motor Manufacturing 

Czech s.r.o., poskytovatelem, ve věci poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

30.000,-Kč z nadačního fondu Dobrý soused na Den Dobratic. 

 

ZO pověřuje starostku podpisem uvedených smluv. 

 

4/38 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1646/13, mezi Povodí Odry,s.p. 

jako povinným z věcného břemene a obcí Dobratice jako oprávněnou z věcného 

břemene,  jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na umístění mostní 

konstrukce na části pozemku p.č. 444, vodní plocha, k.ú. Bukovice u Dobratic. 

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

 



 

 

B: S o u h l a s í: 

-------------------- 

5/38 Se zněním Smlouvy o úhradě nákladů za užívání části silničního pozemku 

při realizaci stavby Bezbariérový chodník od železničního mostu až po MŠ 

v Dobraticích –I. a II. etapa, uzavřenou dne 16.7.2013 mezi  společnosti K2 

stavební Moravia, s.r.o., jako stranou povinnou  a obcí Dobratice jako stranou 

oprávněnou. 

 

6/38 S podáním žádostí k Moravskoslezskému kraji o ukončením platnosti 

dotační smlouvy č. 01682/2008/RRK v případě, že nebude možné požádat o 

dotaci z ROP na akci: Rekonstrukce budovy obecního úřadu a úpravy okolního 

prostranství . 

 

 

 

 

 

     Ing. Roman Budinský    RNDr. Alena Kacířová 

      místostarosta obce                    starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První den zveřejnění:  26.8.2013 

Poslední den zveřejnění: 11.9.2013 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 26.8. – 11.9.2013 

 

 


