
V Dobraticích dne 17.3.2014 

Čj.: OÚDobr-120/2014 

 

Usnesení z 44. zasedání ZO Dobratice, konaného dne 10.3.2014 v zasedací 

místnosti Obecního úřadu Dobratice 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

A: Schvaluje: 

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

1/44 Ověřovatelé zápisu pana Bohumíra Tvrdého a pana Stanislava Moravce. 

 

2/44 Doplněný program 44. řádného zasedání zastupitelstva. 

 

3/44 Vyrovnaný rozpočet obce Dobratice na rok 2014. Příjmy i výdaje ve výši 

12.162.047 Kč.  

 

4/44  Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Dobratice za rok 2013, včetně rozdělení hospodářského výsledku ve výši 

169.347,95 Kč a to 152.413,16 Kč do rezervního fondu a 16.934,79 Kč do fondu 

odměn.  

 

5/44 Ceník úhrady provozních nákladů za užívání tělocvičny platný od 1.1.2014. 

Úhrada tělocvičny 250 Kč/hodinu, jedno hřiště badmintonu 160 Kč/hodinu,  

jeden stůl pin pongu 80 Kč/hodinu, společenské akce 3000 Kč/akci, sportovní 

akce 250 Kč/hod, použití baru 300,-Kč/akci. Akce obce nebudou zpoplatněny. 

 

6/44 Kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Dobratice a panem Lumírem Madou 

na pozemek p.č. 440/6, k.ú. Bukovice u Dobratic, o výměře 276 m2, za cenu 

8.280,-Kč.  ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 

7/44 Kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Dobratice a panem Zdeňkem 

Polochem  na pozemek p.č. 440/7, k.ú. Bukovice u Dobratic, o výměře 133 m2, 

za cenu 3.990,-Kč.  ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

 

8/44  

a) Zadání zakázky na realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby 

„Mateřská školka Dobratice – rekonstrukce kanalizace a čištění odpadních vod“ 

firmě TISPOL s.r.o.,  Třanovice čp. 1. 



b) Smlouvu o dílo č. 02-03/14, uzavřena mezi obcí Dobratice a firmou TISPOL, 

s.r.o., Třanovice čp. 1. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

9/44 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8014752/1 mezi obcí Dobratice a ČEZ 

Distribuce, a.s. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

10/44  Žádost obce Dobratice o poskytnutí finančního příspěvku z fondu Dobrý 

soused na kulturní akci s názvem „Den Dobratic“, konanou dne 6.9.2014, ve 

výši 25.000,-Kč. Dále z téhož fondu žádost Římskokatolické farnosti Dobratice 

ve výši 10.000,- Kč na akci s názvem „Zajištění Dobratické  pouti 2014“ a 

Tělovýchovné jednoty Dobratice, o.s.  ve výši 15.000,- Kč na akci „Letní slavnost 

sportovců s nočním karnevalem“. ZO doporučuje předložení těchto žádostí.  

 

B: Ukládá: 

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

11/44 Starostce, vyzvat obec Vojkovice k úhradě částky ve výši 156.665,81 Kč 

obci Dobratice za provoz MŠ Vojkovice za rok 2013. 

 

C: Bere na vědomí: 

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

12/44 Informaci o získání dotace na stavební akci: Mateřská školka Dobratice – 

rekonstrukce kanalizace a čištění odpadních vod.  

13/44 Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2014. 

 

D: Souhlasí: 

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

14/44 Se zpracováním žádosti o dotaci na rekonstrukci vozidla CAS 32-T 815 

v roce 2015.  

 

 

Alena Kacířová       Roman Budinský 

starostka obce      místostarosta obce 

 

 

 

První den zveřejnění: 17.3.2014 

Poslední den zveřejnění: 2.4.2014 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 17.3.-2.4.2014 


