
Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat v pátek
8. 10. 2010 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Na 47. zasedání zastupitelstva obce Dobratice bylo
projednáno:

11. Zahájení.
12. Zvolení návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
13. Kontrola usnesení z 46. zasedání ZO. 
14. Poskytnutí účelové neinvestiční dotace SDH pro rok 2010. 
15. Kontrola hospodaření SOPM a rozpočtové opatření.
16. Sestavení komise a provedení inventarizace obecního majetku do ter-

mínu 15. 10. 2010.
17. Žádost o pronájem obecního pozemku p.č. 431, k. ú. Dobratice.
18. Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu č.j. 805/2004.
19. Rozpočtové opatření č. 3 obce Dobratice.
10. Zpět vzetí pozemku p. č. 234, k. ú. Bukovice — bezúplatný převod.
11. Výsledek výběrového řízení ZŠ Dobratice.
12. Smlouva o výpůjčce TJ Comfort Dobratice.
13. Posílení rozpočtu ZŠ.
14. Jmenování člena do rady rodičů za obec Dobratice.
15. TJ Comfort Dobratice — děkovný dopis.
16. Žádost — most přes potok Lučina.
17. Žádost — prodloužení vodovodního řádu.
18. Rekonstrukce a přístavba ZŠ Dobratice č. p. 58 — schválení.
19. Informace o záměru zvýšení stravného od 1. 9. 2010 o 10 Kč (cizí stráv-

níci, důchodci).
21. Změna územního plánu — žádosti do první změny.
22. Smlouva o dílo s firmou ASA.
23. Různé.

www.dobratice.cz
Dne 15. 9. 2010 čččč ....     9999 //// 2222 0000 1111 0000

Zpravodaj
obce Dobratice



2

Usnesení zastupitelstva obce je zveřejněno na úřední desce Obecního
úřadu Dobratice a elektronické úřední desce, kterou naleznete na
www.dobratice.cz

Sběr železného šrotu
V sobotu dne 9. října 2010 v době od 8.00 hod. do 11.00 hod. proběhne

u dolního kravína v obci Dobratice sběr železa.

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu v obci
Dobratice dne 30. října 2010

Prodejna Lisník 18.40 hod. — 18.55 hod.

U dolního kravína 19.05 hod. — 19.35 hod.

Prodejna Bukovice 19.45 hod. — 10.00 hod.

Harenda 10.10 hod. — 10.40 hod.

Zároveň bude prováděn se sběrem nebezpečného odpadu 
i sběr velkoobjemového odpadu.

Oznámení:
Vzhledem k situaci, která nastala v červnu letošního roku , kdy bylo třeba

roztřídit jednotlivé složky nebezpečného a objemného odpadu a občané
přes výzvy a upozornění nedbali pokynů a ukládali všechen odpad dohro-
mady, bylo nabídnuto Frýdeckou skládkou a. s. možnost uložení odpadu
občanům naší obce ve Sběrném dvoře ve Frýdku–Místku u Tesca. Obec
Dobratice uzavřela dne 6. 9. 2010 s Frýdeckou skládkou, a. s. (dále jen po-
skytovatel) Smlouvu o odběru odpadů a zpětném odběru výrobků a zaří-
zení na sběrném dvoře. Účastníci této smlouvy se dohodli, že poskytovatel
umožní a bude přijímat na sběrném dvoře odpady a zpětně odebírat vý-
robky a zařízení od občanů s trvalým pobytem na územním obvodu obce
Dobratice.

Na sběrných dvorech nebudou od občanů přijímány pneumatiky, stavební
odpady a odpad z podnikatelské činnosti, tento odpad poskytovatel odebere
na skládce odpadů za úplatu, kterou uhradí občan přímo poskytovateli.

Sběrný dvůr „Collo louky“ (vedle supermarketu TESCO)
Provozní doba sběrného dvoru: Po—Pá 8.00—18.00 hod.

So 8.00—14.00 hod.
Upozorňujeme občany, že pneumatiky nepatří do objemného ani nebez-

pečného odpadu, lze je ve většině případů odevzdat přímo v pneuservi-
sech, nebo jednou ročně v podzimních měsících odvést na náklady obce při
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objednaném svozu pneumatik. Dále žádáme občany, aby nesypali poseče-
nou trávu na cizí pozemky, kolem cest a potoků. Trávu, listí a jiný organic-
ký materiál lze zlikvidovat jednoduchým způsobem doma v kompostérech,
nebo odvozem, který nabízí Frýdecká skládka a. s. do kompostárny. Kontakt
na patřičné oddělení vám rádi sdělí pracovníci Obecního úřadu. 

Změna ordinační doby DS Dobrá — MUDr. Iva Kučerová

27. 09. 2010 Pondělí 07.30—09.00 hod.
28. 09. 2010 Úterý státní svátek — neordinuje se
29. 09. 2010 Středa 14.30—16.00 hod.
30. 09. 2010 Čtvrtek 07.30—09.00 hod.
01. 10. 2010 Pátek 07.30—09.00 hod.
04. 10. 2010 Pondělí 07.30—09.00 hod.

Oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstev obcí v obci Dobratice

Starosta obce Dobratice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, oznamuje

a) Hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí se uskuteční
pátek dne 15. 10. 2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

a
sobota dne 16. 10. 2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

b) V obci Dobratice je určen jeden volební okrsek.

c) Místem konání voleb v okrsku č. 1 je klubovna SDH, která se nachází
v budově Obecního úřadu v Dobraticích, číslo popisné 49, přízemí.

d) Každému voliči budou doručeny nejpozději 3 dny přede dnem zahájení
voleb hlasovací lístky. 

e) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky,
jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu. Na žádost voliče mu okr-
sková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací 
lístek jiný.

f) Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní
úřad (tel. 558 651 254, 558 651 387) nebo ve dnech voleb okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena.
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Informace o Strukturálním šetření v zemědělství
a metodách zemědělské výroby 2010 „AGC 2010“

Český statistický úřad organizuje strukturální šetření v zemědělství a me-
tody zemědělské výroby AGC 2010, které se vztahuje na zemědělce, kteří
naplňují prahové hodnoty šetření a těmi jsou: 5 ha obhospodařované ze-
mědělské půdy vlastní nebo najaté, nebo 1 ha sadů, nebo  3 500 m2 vinic,
nebo součtová plocha zeleniny, jahod a květin od výměry 2 500 m2, nebo
chov 5 ks skotu, nebo 10 ks prasat, nebo 10 ks koz a ovcí, nebo chov 100 ks
drůbeže včetně běžců.

Vlastní zjišťování v terénu organizuje ČSÚ v termínu od 1. září do 15. li-
stopadu 2010.

Zemědělce s menším rozsahem výroby navštíví tazatel, který jim bude
nápomocen při vyplnění výkazu. Tazatel má povinnost se při návštěvě pro-
kázat „Průkazem tazatele“. Právnickým a fyzickým osobám s větším rozsa-
hem výroby bude výkaz zaslán poštou. 

Ochrana důvěrnosti údajů je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, přísně dodržována. Všichni pracovníci zúčastně-
ní na šetření a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetře-
ných skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

Škola ve š. r. 2010/2011

1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok za přítomnosti starostů
obou obcí, zástupců SRPŠ a školské komise — bylo přivítáno 14 nových dětí.

Ve škole se 1.—4. r. vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího pro-
gramu a 5. r. se učí podle vzdělávacího programu „Základní škola“

Celkový počet žáků je 76, ve ŠD 42 žáků, ve dvou MŠ je 55 dětí. 
Nedostatkem školy je chybějící funkční tělocvična a školní hřiště.
Opakovaně je žádáno o dotaci na tělocvičnu na Regionální radě Morav-

skoslezského kraje. 

Statistika školního roku:
první ročník 14 žáků (7 chlapců — 7 děvčat)
–– třídní učitel: Bc. Ivana Ďugová 
druhý ročník: 20 žáků (15 chlapců — 5 děvčat)
— třídní učitel:  Mgr. Ivana Grygarová
třetí ročník: 18 žáků (11 chlapců — 7 děvčat)
— třídní učitel Mgr. Marta Mojáková 
čtvrtý ročník: 13 žáků (8 chlapců — 5 děvčat)
— třídní učitel Mgr. Hana Radovesnická
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pátý ročník: 11 žáků (2 chlapci — 9 děvčat)
— třídní učitel: Mgr. Milan Thiel, zároveň ředitel školy 
Školní družina — 42 dětí — vychovatelky školní družiny p. Sylva Bedná-

řová a p. Petra Badová. 

Zaměstnanci
Mimo pedagogické pracovníky je vyučováno na škole náboženství (jako

nepovinný předmět)  jednou katechetkou a p. farářem Janem Wojnarem. Ve
všech zařízeních máme fyzicky 22 zaměstnanců, ale jen 16 skutečných
úvazků. 

Zájmová činnost 
Na škole pracují kroužky: pěvecký — p. Cebulová, 1. výtvarný — kerami-

ka Bc. Ďugová, 2. keramika Mgr. Řehová, dívčí klub — Mgr. Mojáková, 1. po-
čítačový — vede Mgr. Radovesnická, 2. počítačový Mgr. Grygarová, sportov-
ní — vede Mgr. Thiel, kroužek jazyka anglického vede Mgr. Mojáková,  krou-
žek včelařský — p. Dvorský, taneční kroužek p. Karasová. Šachisté z TJ Com-
fort vedou kroužek šachový.

Jiné: Pro zájemce z řad občanů — nabízíme jazykový kurz angličtiny
a kurz keramiky.

Stejně jako všechny školy se snažíme, aby činnost byla pestrá, neomezo-
vala se jen na výuku v lavicích a z učebnic. Takže v průběhu roku máme
společně s rodiči „Drakiádu“, Dětský karneval, Vánoční jarmark, turistický
pochod a Dětský den. Péči o vlastní  bezpečnost se učíme na Dni 1. pomo-
ci, Dni požární ochrany a Dni bezpečnosti silničního provozu, účastníme se
plaveckého výcviku. K dalšímu poznání a zdokonalení se, slouží školní
výlet, pobyt na škole v přírodě. Pro bližší poznání svého bydliště se žáci
účastní projektu „Obec, škola a okolí“.

Výzvy:
Opět sbíráme starý papír! Dovezte nám jej do školy nebo oznamte na te-

lefonní čísla: 737 572 353 nebo 558 651 255 a my si jej odvezeme.
Nabízíme výuku anglického jazyka pod vedením zkušené lektorky p. Va-

lachové. Den: úterý od 17. 00 hod v ZŠ, zahájení říjen, cena vznikne podle
počtu zájemců ve skupinách. Hlaste se telefonicky nebo mailem (zs.dobra-
tice@post.cz) u ředitele školy do 21. září s uvedením Vašich vědomostí: za-
čátečník, mírně pokročilý, pokročilý nebo jen konverzace.
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PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu

mezi 16.30 a 18 hod. v kanceláři 1. patro Obecního úřadu v Nošovicích
(zelená budova vedle rest. „Radegastův šenk“,

v přízemí se nachází „Potraviny“)
JUDr. Marcela Žoričová

formou poradenství z oblasti občanského, obchodního,
rodinného práva a sepisování listin, žalob, smluv vč. kupních,
darovacích, také převody nemovitostí, věcná břemena apod.

Kdykoliv můžete telefonovat na 603 447 219.
Advokátní kancelář Havířov – Město, Na Fojtství 8

Tel., fax: 596 810 741, e-mail: zoric@atlas.cz
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Obecní úřad Dobratice čp. 49, 739 51, Tel: 558 651 254, 558 651 387, Fax: 558 651 254,
e-mail: obec@dobratice.cz, ev. č. MK ČR E 14306, náklad 360 ks.

• Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá. • Výtisk zdarma

PLOTY – PLETIVO – MONTÁŽE
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,

Otevírací doba: Po—Pá 8.00—15.00
nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000

DOPRAVA ZDARMA PŘI NÁKUPU NAD 7000 Kč. (Jinak 300 Kč.)

PLOTY – PLETIVO — zabýváme se výstavbou na klíč a prodejem oplocení,
jako jsou poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, apod.

Kompletní nabídku zboží a služeb naleznete na www.ploty-pletivo.cz

GARÁŽOVÁ VRATA OD 9 999 Kč.
Výklopná, rolovací i sekční, a to jak ruční tak

s pohonem na dálkové ovládání, včetně montáže.
Více informací naleznete na www.vrata-ostrava.cz

SEČENÍ TRÁVY
722 557 777

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT OD 10 KČ, SEKÁNÍ TRÁVY
Kompletní nabídka je na www.thuja.cz nebo na tel.: 722 557 777

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY JABLOTRON

Ing. Tomáš Pindur
Dobratice 325, 739 51 okr. Frýdek–Místek
IČ: 76443868 DIČ: CZ7111254931
Tel.: 604 409 272 E-mail: tomaspindur@seznam.cz

— ochrana a zabezpečení domů, bytů a komerčních prostor pomocí čidel
nebo kamerovým systémem firmy JABLOTRON

— předávání informace o poplachu pomocí alarmu, zasíláním SMS, fotek
nebo voláním na předvolená telefonní čísla

— komunikace s pultem centrální ochrany
a 1/2 roční střežení objektů zdarma

— detekce požáru a úniku plynu
— dálkové ovládání ústředny pomocí GSM nebo ADSL modulu pro zajištění

a odjištění objektů, ovládání garážových vrat, vytápění objektů,
ovládání elektrických spotřebičů, osvětlení a rolet, bezdrátový zvonek,
ovládání dveřních zámků a spousta dalších možností aplikací


