
Č.j. OÚDObr-316/2014 

V Dobraticích dne 5.8.2014 

 

Usnesení z 48. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 

4.8.2014 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice. 

 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

 

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

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

 

1/48 Ověřovatelé zápisu ve složení Blanka Cebulová a Břetislav Blahut. 

2/48 Doplněný program řádného zasedání zastupitelstva. 

3/48 a) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8014706/2, 

mezi obcí Dobratice a ČEZ Distribuce, a.s.  

3/48 b) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8014706/3,  

mezi obcí Dobratice a ČEZ Distribuce, a.s.  

Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smluv. 

4/48 Aktualizaci Směrnice obce Dobratice č. 12 – Zásady a postupy při zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu.  

5/48 Zadání zakázky na výkon zadavatelské činnosti při výběru zhotovitele 

investiční akce „Zateplení Obecního úřadu a Hasičské zbrojnice v Dobraticích“, 

firmě D.P.R. Management s.r.o., Horní Tošanovice 28, 739 53 Hnojník, IČ:   

28612779. ZO schvaluje Příkazní smlouvu s vybranou firmou a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy. 

6/48 Výběr firmy FABRIKO MORAVA, s.r.o. Životice u Nového Jičína 207, IČ:  

28632761, na zhotovení stavby „Zateplení Obecního úřadu a Hasičské zbrojnice 

v Dobraticích“. ZO schvaluje Smlouvu o dílo s vybranou firmou a pověřuje 

starostku podpisem smlouvy.  

7/48 Zadání zakázky pro administraci projektu „Zateplení Obecního úřadu a 

Hasičské zbrojnice v Dobraticích“, firmě D.P.R. Management s.r.o., Horní 

Tošanovice 28, 739 53 Hnojník, IČ:   28612779. 

8/48 Zadání zakázky na výkon technického dozoru stavebníka a činnost 

koordinátora BOZP na akci: Zateplení Obecního úřadu a Hasičské zbrojnice 

v Dobraticích, firmě D.P.R. Management s.r.o., Horní Tošanovice 28, 739 53 

Hnojník, IČ:   28612779. ZO schvaluje příkazní smlouvu s vybranou firmou a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

9/48 Zadání zakázky na akci „ Údržba veřejného osvětlení v obci Dobratice“,  

firmě ČEZ Energetické služby, s.r.o., 28. října 3123/152, Ostrava, IČ: 27804721. 



ZO schvaluje Smlouvu o dílo s vybranou firmou a pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

10/48 Zadání zakázky na akci „ Dodávka elektrické energie pro provoz 

veřejného osvětlení v obci Dobratice“, firmě ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, 

Praha 4 Michle, IČ: 27232433. ZO schvaluje Smlouvu s vybranou firmou a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

11/48 Poskytnutí finančního daru ve výši 1000,-Kč z rozpočtu obce Dobratice, 

pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., IČ: 27006891. ZO schvaluje 

darovací smlouvu a pověřuje starostku podpisem.   

12/48 Smlouvu o výpůjčce a používání klecových kontejnerů pro skladování 

elektrozařízení, mezi obcí Dobratice a firmou ASEKOL, s.r.o., IČ: 27373231, se 

sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4, PSČ 143 00. ZO pověřuje 

starostku podpisem smlouvy.  

13/48 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí,  mezi 

obcí Dobratice a Ing. Adamem a Mgr. Nikolou Bergerovými. ZO pověřuje 

starostku podpisem smlouvy.  

14/48 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S2014040, mezi obcí Dobratice a  firmou 

TOKAMA stavební, s.r.o. ZO pověřuje starostku podpisem dodatku. 

 

 

B:  R e v o k u j e: 

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

 

15/48 Usnesení č. 12/47 ve znění: ZO schvaluje zadání zakázky na administraci 

výběrového řízení na zhotovitele „Rekonstrukce budovy obecního úřadu a 

hasičské zbrojnice“, firmě Innova Int., s.r.o. IČ 27857255, Jílová 1913/14, 702 00 

Ostrava – Moravská Ostrava. ZO schvaluje Příkazní smlouvu č. 201400014 a 

pověřuje starostku jejím podpisem.  

 

 

 

Alena Kacířová        Roman Budinský 

starostka obce      místostarosta obce 

 

 
 

 

První den zveřejnění: 11.8.2014 

Poslední den zveřejnění: 26.8.2014 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 11.8. – 26.8.2014  


