
V Dobraticích dne 6.2.2014 

Čj.OÚDObr-58/2014 

 

 

Usnesení z 43. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 3.2.2014 v 17.00 

hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice  

 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

 

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

1/43 Ověřovatele zápisu ve složení Ing. Břetislav Blahut a pan Lumír Švrčina. 

2/43 Program jednání zastupitelstva obce Dobratice. 

3/43  Dodatek ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních sužeb“ na rok 2014, 

mezi obcí Dobratice a Místní knihovnou Dobrá, na částku 93.440,- Kč. ZO pověřuje starostku 

podpisem Dodatku ke smlouvě. 

 

4/43 Zadání zakázky na zpracování aktualizace projektové dokumentace na akci: 

Rekonstrukce budovy obecního úřadu a hasičské zbrojnice, firmě JTA Holding, spol. s r.o., 

nám. Sv. Čecha 732/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, za cenu 72.600,- Kč včetně DPH.  

5/43 Tisk celobarevného Dobratického zpravodaje dle předložené cenové nabídky. 

6/43 Záměr obce Dobratice prodat pozemek p.č. 440/6 o výměře 276 m2  a p.č. 440/7 o 

výměře 133 m2,  k.ú. Bukovice u Dobratic, které byly odděleny z pozemku p.č. 440/1, ostatní 

plocha,  k.ú. Bukovice u Dobratic. 

 

7/43 Dodatek č. 1 – Přílohu č. 1/2014 ke Smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při 

nakládání s komunálním odpadem uzavřené mezi Frýdeckou skládkou, a.s. a obcí Dobratice  

a pověřuje starostku podpisem Dodatku č. 1.  

 

8/43 Zařazení správního území obce Dobratice do územní působnosti Místní akční skupiny 

Pobeskydí  - zájmového sdružení právnických osob na období 2014 – 2020.  

 

B: S o u h l a s í: 

9/43 S poskytováním měsíčních odměn neuvolněným členům ZO v dosavadní nezměněné 

výši v souladu s novelou nařízení č. 37/2003 Sb. 

 



10/43 S vytvářením rezervy v souladu s plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací 

pro období 2014 – 2023.  

 

11/43 S podáním žádosti u SZIF na stavební akci: „Výstavba ČOV u Mateřské školy Dobratice“ 

a s případným dofinancováním z rozpočtu obce Dobratice.  

 

C:  J m e n u j e: 

12/43  

a) Romana Budinského, Aleše Spratka, Břetislava Blahuta, Karlu Peterkovou a Marii 

Kratochvílovou, jako členy hodnotící komise zadání zakázky malého rozsahu na výběr 

zhotovitele stavební akce: Čistírna odpadních vod u mateřské školky Dobratice. 

 

b) Romana Budinského, Lumíra Švrčinu a Miroslava Biskupa, jako členy hodnotící komise pro 

zadání zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavební akce: Výstavba sběrného 

dvora. 

 

c) Romana Budinského, Stanislava Moravce a Miroslava Biskupa, jako členy hodnotící komise 

pro zadání zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele stavební akce: Rekonstrukce budovy 

obecního úřadu a hasičské zbrojnice. 

 

d) Tomáše Pindura, Lumíra Švrčinu, Bohumíra Tvrdého, Václava Bortlíčka a Jiřího Palíka ml., 

jako členy hodnotící komise pro zadání zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele 

stavební akce:  Veřejné osvětlení v obci Dobratice. 

 

  

Alena Kacířová         Roman Budinský 

starostka obce       místostarosta obce 

  

 

 

První den zveřejnění: 10.2.2014 

Poslední den zveřejnění: 25.2.2014 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 10.2. – 25.2.2014  

 


