
V Dobraticích dne 10.9.2014 

Č.j. OÚDobr- 365/2014 

 

 

Usnesení z 49. zasedání zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 

8.9.2014 v 17.00 hodin 

 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

 

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

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

 

1/49 Ověřovatele zápisu ve složení Stanislav Moravec a Mgr. Aleš Spratek. 

2/49 Doplněný program řádného zasedání zastupitelstva. 

3/49 Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o. na rok 2014, 

ve výši 391.945,70 Kč a ukládá povinnost zpětného odvodu odpisů obci 

Dobratice.  

4/49 Umístění sídla spolku „ Spolek rodičů a přátel školy – SRPŠ“ v budově 

Základní školy a mateřské školy Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace, 739 51 Dobratice č. p. 58. 

5/49   Příspěvek na občerstvení pro členy okrskové volební komise pro volby do 

zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 10. a 11. 10. 

2014, ve výši 1000,-Kč celkově pro celou komisi a v případě konání dalšího kola 

voleb do Senátu Parlamentu ČR příspěvek ve výši 1000,-Kč celkově pro celou 

komisi.  

6/49 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S2014040 mezi obcí Dobratice a firmou 

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

7/49 Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě č. 8602663392 pojištění podnikatelských 

rizik – TRED 7, mezi obcí Dobratice a Kooperativa pojišťovna, a.s. ZO pověřuje 

starostku podpisem dodatku.  

8/49 Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 4/2014.  

 

 

 

 

 



B: B e r e   n a   v ě d o m í: 

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

9/49 Smlouvu mezi obcí Dobratice a firmou Elektrowin, a.s., o zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení. 

 

C:  S o u h l a s í: 

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

10/49 S umístěním sídla  spolku „Spolek rodičů a přátel školy - SRPŠ“ v budově 

Základní školy a mateřské školy Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková 

organizace, 739 51 Dobratice č.p. 58. 

 

 

 

 

    RNDr. Alena Kacířová        Ing. Roman Budinský 

          starostka      místostarosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

První den zveřejnění: 15.9.2014 

Poslední den zveřejnění: 31.9.2014 

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 15.9.2014 – 31.9.2014 


