
Zastupitelstvo obce Dobratice
na svém 24. zasedání projednalo:
01. Úvod, volba ověřovatelů zápisu. 
02. Doplnění a schválení programu jednání.
03. Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 2/2012.
04. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální

rady na projekt: Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobratice.
05. Model financování veřejné osobní dopravy v Moravskoslezském kraji.
06. Žádost Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o. k čerpání

částky z fondu odměn.
07. Žádost Římskokatolické farnosti Dobratice o poskytnutí finančního

příspěvku na pořádání veřejných kulturních akcí v obci.
08. Doplnění členů povodňové komise zřízené při OÚ Dobratice.
09. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

na dotační program: Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2012 na projekt „Rekonstrukce mostu M 1/08
přes VT Lučina“.

10. Přijetí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na kofinan-
cování projektu s názvem: Instalace dopravně bezpečnostních prvků.

11. Různé.

Usnesení zastupitelstva obce Dobratice je zveřejněno na úřední desce
Obecního úřadu Dobratice a na webových stránkách obce, které naleznete
na www.dobratice.cz.

Přemístění úřední desky OÚ Dobratice
Informujeme občany, že úřední deska OÚ Dobratice je přemístěna ke

vstupním dveřím do budovy OÚ Dobratice.

Výkup kovového odpadu
V sobotu dne 30. 6. 2012 v době od 8.00 —12.00 hodin, proběhne před bu-

dovou Obecního úřadu Dobratice, výkup kovového odpadu firmou TSR Czech
Republic s.r.o, pobočka Staříč. Odpad bude vážen na úředně ověřené váze. 

www.dobratice.cz
Dne 14. 6. 2012 čč..   66 // 22001122

Zpravodaj
obce Dobratice
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Zájezd pro seniory z Dobratic
Sociální komise při OÚ v Dobraticích pořádá v pátek dne 7. září 2012 

ZÁJEZD DO KROMĚŘÍŽE
Odjezd od OÚ Dobratice je v pátek 7. 9. 2012 v 7.30 hodin.

Cena zájezdu činí 150 Kč /1 osobu, tj. cena vstupného.
Předpokládaný program: prohlídka Arcibiskupského zámku,
Květné zahrady, Podzámecké zahrady, případně Mincovny.

Z důvodu omezené kapacity autobusu žádáme zájemce, aby se nahlásili
co nejdříve na telefon 558 651 254 — OÚ Dobratice,

nebo na telefon 774 112 781 — Bortlíčková Ivona.
Částku 150 Kč za osobu je třeba uhradit na OÚ do 30. 7. 2012. 

Poplatek za odpady
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2012 činí 500 Kč pro
poplatníka, kterým je fyzická osoba, která má v obci Dobratice trvalý pobyt
nebo fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k in-
dividuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba. Poplatek je splatný nejpozději do konce měsíce června roku 2012. 

Upozorňujeme občany, kteří do konce června 2012 poplatek za odpady
neuhradí, že jim nebude již v červenci 2012 vyvezena odpadová nádoba.

Poplatek za psa
Výše poplatku za psa činí 60 Kč pro rok 2012 a za druhého a každého

dalšího psa téhož vlastníka činí poplatek 90 Kč. Poplatek byl splatný do
konce měsíce března 2012. Kdo nemá poplatek za psa zaplacen, nechť tak
neprodleně učiní. 

Poplatky lze uhradit v hotovosti na obecním úřadu nebo zaslat
bankovním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu:
1681973389/0800, nebo na účet vedený u ČSOB, číslo účtu: 2012822/0300.
Jako variabilní symbol u platby převodem z účtu uveďte číslo popisné vašeho
domu. Po zaevidování platby na účet obce vám bude zaslána známka na
popelnici, platná pro letošní rok. 
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Vážení spoluobčané,
stále více se rozmáhající jízda motorovými vozidly, převážně terénními

motocykly a čtyřkolkami ve volné přírodě, nejenže poškozuje přírodu jako
takovou (ničí porosty, ruší zvěř, devastuje půdu, aj.), ale i obtěžuje občany
nadměrným hlukem a nezřídka dochází i k přímému ohrožení pěších
občanů a turistů. Rovněž je tímto jednáním neoprávněně zasahováno do
vlastnického práva občanů.

Jelikož nám, představitelům obcí sdružených v mikroregionu Sdružení obcí
povodí Morávky není tento stav lhostejný, bylo svoláno společné jednání
starostů obcí, zástupců mysliveckých sdružení, orgánů ochrany přírody,
správců lesů a vodních toků, krajského úřadu a Policie ČR, ve věci společného
postupu vedoucího k zamezení protiprávního jednání motoristů.

Zástupci všech zúčastněných stran se vyjádřili ze svých pozic k dané prob-
lematice, informovali o zákonných možnostech svých institucí vedoucích
k zamezení protiprávního jednání a dohodli se na společném postupu,
jehož úspěšnost do značné míry závisí na podpoře občanské veřejnosti. 

Obracíme se touto cestou ke všem občanům; nebuďme lhostejní k tomu,
co se děje kolem nás, uvědomme si svou občanskou odpovědnost a na-
jděme odvahu říkat věci otevřeně, upozorňovat, napomínat a v případě
potřeby i dosvědčit skutečnosti.

Občané se mohou obracet s informacemi, žádostmi o pomoc, apod.,
přímo na Obvodní oddělení Policie ČR v Nošovicích, kde je zajištěna
nepřetržitá dozorčí služba, a to telefonicky na čísla 558 641 333, 974 732 711,
případně též prostřednictvím e-mailu: fmoopnosovice@mvcr.cz.

Pro lepší informovanost uvádíme, co by měl každý z nás vědět, především
ten, kdo si chce zakoupit terénní motocykl či čtyřkolku.

JÍZDA MOTOROVÝMI VOZIDLY V TERÉNU A ZÁKON
Podmínky pro vjezd motorových vozidel mimo silnice, tj. do terénu (volné

přírody) upravuje hned několik zákonů. Rozhodující většina území státu je
pro motorová vozidla legálně nepřístupná! Vjezd je často možný jen se
souhlasem vlastníka pozemku, nebo ve zvláštních případech, z nichž ani
jeden nesouvisí s rekreační terénní jízdou.

1. Jízda po POLÍCH, LOUKÁCH A POLNÍCH CESTÁCH mimo chráněná území
Právo na volný průchod přes pozemky stanoví § 63 zákona č. 114/1992

Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, (dále ZOPK), nelze je však
zaměňovat za právo k vjezdu na tyto pozemky.

Vjezd na pozemek umožňuje zákon č. 40/1961 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, v rámci úpravy sousedského práva vlastníkům sousedních
pozemků na nezbytnou dobu a v nezbytné míře, pokud to nezbytně
vyžaduje údržba a obhospodařování sousedních pozemků a staveb.
Jestliže došlo v souvislosti s vjezdem na cizí pozemek ke vzniku škody, je
ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit. Vlastník pozemku se může
dovolávat ochrany žalobou. 

Polní a lesní cesty jsou podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komu-
nikacích, v platném znění, účelovou komunikací. Účelová komunikace
podle § 7 citovaného zákona slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro
potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí
s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zeměděl-
ských a lesních pozemků.
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2. Jízda LESEM mimo chráněná území
Vjezd motorových vozidel do lesa výslovně zakazuje zákon č. 289/1995

Sb., o lesích, v platném znění (tento zákaz nemusí být upraven zákazovou
značkou, neboť vyplývá ze zákona). Lesem se dle § 2 zákona rozumí lesní
porosty a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Podle § 3 jsou lesem
i zpevněné pozemní komunikace, tj. účelové komunikace ve smyslu zákona
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Lesní zákon
v § 20 odst. 1 zakazuje v lese, tj. i na (lesních) účelových komunikacích, rušit
klid a ticho a dále jezdit a stát s motorovými vozidly. 

Porušení zákazu je přestupkem podle § 53 odst. 1 písm. g) lesního zákona,
za který může lesní stráž nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností
(orgán státní správy lesů) uložit fyzické osobě pokutu do výše 5 000 Kč.

Vedle lesního zákona i zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném
znění, v § 9 zakazuje plašit zvěř, a to jakýmkoliv způsobem. Myslivecká stráž
je oprávněna v odůvodněných případech zastavovat vozidla.

3.Jízda na území NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY SKALICKÁ MORÁVKA (dále NPP)
Podle § 3 odst. e) vyhlášky MŽP č. 543/2006 Sb., o vyhlášení Národní

přírodní památky Skalická Morávka, lze jen se souhlasem příslušného
orgánu ochrany přírody (zde Správy CHKO Beskydy) vjíždět vozidly do
území národní přírodní památky.

Tento souhlas může Správa CHKO vydat pouze ve správním řízení for-
mou rozhodnutí. Pro potřeby kontroly v terénu je držitel souhlasu obvykle
vybaven tzv. kartou (povolenkou) — se zeleným pruhem, kde je mj. uvedeno
č. j. příslušného rozhodnutí.

Při kontrolní činnosti ochrany přírody jsou akceptovány povolenky vydá-
vané lesními správami podniku Lesy ČR, neboť jde většinou o vozidla
potřebná pro lesní hospodaření apod. Obdobně je tolerován pohyb např.
lesních dělníků osobními vozy, pokud mají písemnou objednávku prací
schválenou revírníkem Lesů ČR.

Porušení zákazu vjezdu mimo silnice a místní komunikace na území
NPP je klasifikováno jako přestupek podle § 87 odst. 3 písm. n) ZOPK, za
který může orgán ochrany přírody — Správa CHKO, případně Česká
inspekce životního prostředí, uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. 

V závažných případech (např. komerční provozování ilegálního motokro-
su v NPP) může jít dokonce o trestný čin ohrožení a poškození životního
prostředí podle § 181 trestního zákona.

Sdružení obcí povodí Morávky

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Na základě oznámení ČEZ Distribuce, a.s. sdělujeme, 
že dne 10. 7. 2012 v době od 7.30 do 15.00 hodin,

bude v celé obci Dobratice přerušena dodávka elektrické energie
a to na základě plánovaného zajištění nezbytných prací

na zařízení distribuční soustavy. 
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Blížíme se k závěru školního roku
V měsíci květnu proběhl ve škole úspěšný sběr papíru v rámci
„Dne Země“, žáci se fotili na závěrečné foto a ve 2. roč. a 3. roč.
se uskutečnil 2. díl výukového programu „Požární ochrana“.
Jako každý rok, tak i v letošním roce jsme společně s rodiči
a dětmi prošli hřebeny Beskyd — trasa — Javorový vrch —

Prašivá. Počasí na začátku cesty nám přálo, později pršelo, ale náladu a pří-
jemnou atmosféru nám nezkazilo.

Pro páťáky byl měsíc květen a počátek června velmi náročný, protože se
připravovali na celoplošné testování z českého jazyka, z matematiky a z an-
gličtiny. Testování skončilo v pátek 8. června a podle výsledků jsme byli
úspěšní (úspěšnost v AJ — 69,57 %, v M — 57,29 % a v ČJ — 82,29 %
v porovnání s ostatními výsledky). Pátek 8. června nebyl jenom dnem
testování, ale také dnem, kdy se žáci předvedli se svým tanečním pro-
gramem na „Radovánkách“, konaných ve spolupráci se SRPŠ.

Tím to bych chtěla poděkovat všem pedagogům, rodičům a příznivcům
školy za velmi dobrou přípravu a spolupráci.  

Nejbližší akce:
11. 6. — 15. 6. Ozdravný pobyt — Velké Karlovice „Penzion Gaudeamus“
19. 6. Školní výlet — „zámek Kunín — Teplice nad Bečvou — hrad

Helfštýn“
Mgr. Karla Peterková

ředitelka školy

INFORMACE A POZVÁNÍ CÍRKVE ŘÍMSKOKATOLICKÉ
Dne 1. 6. 2012 se Římskokatolická farnost v Dobraticích zapojila společně

s ostatními farnostmi a církevními sbory do programu „Noc kostelů“, která
je propojena jednotným vizuálním stylem a termínem v Česku, Rakousku
i na Slovensku. Biskupství ostravsko–opavské je koordinátorem této akce. 

Zahájení bylo stylové a to do dáli se nesoucím hlasem kostelních zvonů, kterými
byli zváni účastníci k návštěvě otevřeného Kostela sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích.

Ten, kdo jej navštívil, mohl si prohlédnout všechny jeho nově zrekon-
struované prostory, hlavní loď, pavlač s varhany, kde byla umístěna i výsta-
va historických artefaktů, zákristii s výstavou bohoslužebných předmětů.
Dále si návštěvník mohl prohlédnout nově vybudovanou učebnu nad
zákristií, kterou využívají především mladí, a kteří si zde připravili interne-
tovou prezentaci místní farnosti a jejího života. 

Před kostelem si návštěvník mohl koupit čokoládu s vyobrazením kostela
a kaple ve Vojkovicích. Akce pak byla doprovozena bohatým programem,
ve kterém je třeba především poukázat na tři části:
1. Velmi dobře připravený výklad o historii obce Dobratice s jejím okolím

a historie kostela spojená s projekcí a odborným výkladem pana
ing. Poláška.

2. Varhaní koncert Marka Kozáka — absolventa Janáčkovy konzervatoře
a Gymnázia v Ostravě, který patří k velmi ceněným hudebníkům ve hře
na varhany v České republice.

3. Koncert profesionálních hudebníků Panther Tuba Band ve složení :
• 1. tenorová tuba — Martin Cupal, orchestr opery Národního divadla

moravskoslezského
• 2. tenorová tuba — Karel Šín, Janáčkova filharmonie Ostrava



• basová tuba — Miroslav Pecháček, orchestr opery Národního divadla
moravskoslezského

• basová a kontrabasová tuba — Pavel Dvořák, Janáčkova konzervatoř
a Gymnázium v Ostravě

Informace o tomto hudebním tělese najdete na www.panthertubaband.com

Akce Noc kostelů byla velmi kvalitně připravena, cestu si na ni našlo
mnoho občanů obce, celkem 110 účastníků. Účast však neodpovídala pořa-
dateli nabídnutému programu při účasti špičkových účinkujících, kteří naši
obec zas tak často nenavštíví. 

Nelze nepřipomenout, že to již byl druhý v pořadí uspořádaný koncert,
kdy prvním bylo vystoupení Žesťového kvinteta dne 30. 12. 2011. 

Děkujeme pořadatelům za krásný a emotivní kulturní zážitek a jsme
v očekávání co nového nám v dalším koncertním či jiném programu připraví
v budoucnosti. Podle jejich vyjádření přímo na akci máme se na co těšit. 

Přijměte pozvání: již po několikáté je zde opět velice oblíbená akce, jde o mezi-
generační setkání na Prašivé na téma: „Dědečku, babičko, vyprávěj ještě jednou“. 

2. července po programu od 10 hod. v areálu Kamenité uspořádaném přede-
vším pro věřící, se od 12 hod otevře na celé travnaté ploše okolo kostela na
Prašivé program, který zaujme úplně všechny. Nahoru bude možno v tento
den také vyjet autem. Závěr programu se předpokládá v 15.30 hod. 

Prarodiče, rodiče, děti — již nyní se na sebe společně těšíme!
P. Jan Wojnar

Děkuji farnosti za uspořádání zajímavé a hodnotné kulturní akce pro
všechny občany obce.

Alena Kacířová, starostka
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Nabídka zemní práce
✎ Obkopávání budov                                                   
✎ Izolace základů domů
✎ Zemní a výkopové práce strojem

✎ výkopy, základy, přípojky, bazény,
podklady pod zámkové dlažby,
chodníky, terénní úpravy
Tel: 774 681 700, 775 637 265

Nabízíme:
● stavby rodinných domů ● zateplení fasád ●

● čištění fasád ● zámkové dlažby ●
● sádrokartony ● omítky, obklady, dlažby ●

● stavby plotů ● zemní práce pásovým bagrem ●

Jiří Fluksa, tel: 608 877 165
www.stavby-rd.cz

ŽUMPA 12 m3 — 37 500 Kč 1 — komorová železobetonová
cena včetně dopravy do 20 km od Frýdku–Místku,
výkopu, osazení, zahrnutí. Tel: 608 877 165

GARÁŽOVÁ VRATA 
PLOTY, PLETIVA 

THUJE, OKRASNÉ DŘEVINY 

Vrata od 9 999 Kč vč. 20% DPH.     

Výklopná, dvoukřídlá, sekční. 
PLOTY: široký sortiment: pletiva, 

svařované sitě, průmyslové panely atd. 
THUJE a další okrasné dřeviny. 
Stínící tkanina různé druhy. 

 

www.KANCLIR.cz 
Tel.: 722 550 000, 732 650 203 
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39, 

Doprava materiálu po CELÉ ČR. 
ZDARMA doprava při nákupu nad 7 000 Kč. 

 

SOUKROMÁ  HUDEBNÍ  VÝUKA
Kdo má zájem naučit se hrát

na tyto hudební nástroje:
: klavír
: akordeon
: pozoun
: zobcové flétny — sopránová

— altová
— tenorová
— basová
— příčná flétna

Přihlaste se: dne: 4. září  2012 
kde: v MŠ ve Vojkovicích
v kolik: 7.00 —8.30 hodin      

kde: v ZŠ v Dobraticích — 1. patro
v kolik: 13.30 —15.30 hodin
a také dne:  6. září  2012 
kde: v přízemí školní družiny ZŠ Dobrá
v kolik: 13.15 — 15.30 hodin

Schůzku si můžeme individuálně domluvit
(mobil. číslo 604 821 849).

Těší se na vás — Miriam Dýrrová dipl. um.
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Právní záležitosti
pro občany a podnikatele

poradenství, sepisování listin, žaloby, smlouvy kupní,
darovací, převody nemovitostí, věcná břemena, rodinné právo

Každou středu 15 —17 hodin
v zasedací místnosti v přízemí Obecního úřadu v Raškovicích

Během týdne můžete kdykoliv telefonovat 603 447 219
Advokátní kanceláři JUDr. Marcela Žoričová

Na Fojtství 8, 736 01 Havířov
tel. č. 596 810 741 i fax, mobil 603 447 219,

e-mail: zoric@atlas.cz

Prodám stavební pozemek v Dobraticích.
Telefon: 777 051 256

 Kade!nictví, manikúra            
  a nehtová modelá"         

    
 

Nov# Otev!eno!  

V No$ovicích v Obecním dom!                       
(1.patro nad prodejnou smí$eného zbo"í) 

Nabízíme: 

! St"íhání dámské, pánské a d!tské - Lakování 

!  Foukaní vlas#  - Masá$ rukou 

! Barvení vlas#  - Suchá manikúra 

! Melírování vlas#  - Mokrá manikúra 

! Spole%enské a svatební ú%esy - Japonská manikúra  P-Shine 

! Trvalá ondulace  - Nehtová modelá$ gel, akrygel 

Otevírací doba kade!nictví:  V p"ípad! zájmu lze nabídku slu$eb 

Po a Pá 8:00h-17:00h                    roz&í"it (depilace, parafínov' zábal) 

St 12:00h-19:00h   Manikúra a nehtová modelá"  

So pouze na objednání         na objednávku 

tel. 776 191 501                   tel. 723 360 239 
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