
Zastupitelstvo obce Dobratice na svém mimořádném
17. zasedání a na 18. zasedání projednalo:

17. mimořádné  zasedání ZO:
— Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/8/i/2011/Ch, mezi

Moravskoslezským krajem a obcí Dobratice.
— Přílohu č. 1/2012 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při

nakládání s komunálním odpadem uzavřené mezi Frýdeckou skládkou a.s.
a obcí Dobratice.

— Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. B–1068/11
mezi Povodí Odry, s.p. a obcí Dobratice.

— Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o.
— Smlouvu č. 564/PR/FM/2011 o zabezpečení přeložky vodního díla mezi

SmVak a obcí Dobratice.

18. zasedání ZO:
— Darovací smlouvu mezi Moravskoslezským krajem (dárce) a obcí Do-

bratice (obdarovaný), jejíž předmětem je darování 4 kusů kompletních
přetlakových vzduchových izolačních přístrojů s otevřeným okruhem
včetně ochranných masek.

— Smlouvu o výpůjče kontejnerů mezi firmou EKO–KOM, a.s. a obcí Do-
bratice.

— Souhlas se zpracováním žádosti o dotaci na Krajský úřad na opravu
mostu M1/08 a případné dofinancování akce z rozpočtu obce Dobratice.

— Souhlas se zpracováním žádosti a podáním žádosti o dotaci na SFŽP na
zateplení budovy ZŠ Dobratice č. p. 58  a případné podání žádosti a do-
financování akce z rozpočtu obce Dobratice.

— Změnu složení stavební komise.
— Změnu složení finančního výboru.
— Kroniku obce za rok 2011.
— Pořízení podružných měřičů na elektřinu a plyn pro Základní školu

Dobratice.
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Dne 17. 1. 2012 čč..   11 // 22001122

Zpravodaj
obce Dobratice



2

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

Devatenácté zasedání zastupitelstva obce Dobratice se bude konat 13. února 2012
v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice.

Výše poplatku 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 individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek je splatný nejpozději do
konce měsíce června roku 2012.

Pro osoby nebo firmy podnikající na území obce Dobratice byl zastupi-
telstvem schválen poplatek pro rok 2012 za 1 popelnici na 1 500 Kč. 

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

dalšího psa téhož vlastníka činí poplatek 90 Kč. Poplatek za psa je splatný
do konce měsíce března 2012.

Poplatky lze uhradit v hotovosti na obecním úřadu v úřední dny,
tj. pondělí a středa, od 8.00 —11.30, 12.30 —17.00 hod. 

Poplatky můžete uhradit také 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 převo-
dem z účtu uveďte číslo popisné vašeho domu.

Posezení s důchodci
Sociální komise zřízená při Obecním úřadu Dobratice připravuje na

neděli  4. března 2012 v sále Na Šenku od 15.00 hodin „Posezení s důchodci“.
Bližší informace k této akci budou zveřejněny v únorovém zpravodaji obce.

Změna ordinačních hodin dětského střediska Dobrá
— MUDr. Iva Kučerová:

Čtvrtek 2. února 2012 7.30 — 9.00 hodin
Pátek 3. února 2012 7.30 — 9.00 hodin
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Začátek roku 2012 ve škole 
Vstoupili jsme do nového roku 2012 a máme za sebou v pod-
statě první pololetí školního roku. V měsíci leden nás čeká
hodně práce — žáci budou uzavírat známky a dostanou
vysvědčení, prvňáci budou pasováni a čeká nás příprava na
zápis do 1. třídy.

Zmiňovaný zápis proběhne 2. února 2012 od 14:00 hod do 18:00 hod.
v ZŠ Dobratice. Rodiče si s sebou přinesou rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz. K zápisu půjdou děti, které dovršily 6 let do 31. srpna 2012 a děti po
odkladu.

Ráda bych se ještě vrátila k vánočnímu jarmarku, který proběhl 21. 12.
v ZŠ Dobratice a poděkovala všem, kteří se na něm podíleli a pomohli
s přípravou. Na jarmarku v příjemné atmosféře byl prodej výrobků dětí,
maminek, hostů a výstava paličkovaných a vyšívaných ozdob. 

Nejbližší akce, které nás čekají:

❄ 17. 1. — Individuální pohovory,
❄ 30. 1. — Pasování prvňáčků,
❄ 02. 2. — Zápis do 1. třídy,
❄ 03. 2. — pololetní prázdniny,
❄ 13. 2. — 19. 2. — jarní prázdniny,
❄ 02. 3. — Dětský karneval od 16:00 hod.

Mgr. Karla Peterková
ředitelka školy

Předprodej vstupenek s místenkami
na MYSLIVECKÝ PLES MS Háj 

Ples se koná v Obecním domě v Horních Domaslavicích, dne 11. 2. 2012
od 19.00 hod.

Předprodej vstupenek s místenkami bude probíhat vždy ve dnech: čtvrtek
— pátek — sobota — neděle od 16.00 hod. v prostorách „Hospůdky u Žandy„
v Obecním domě v Horních Domaslavicích.  Zahájení prodeje je ve čtvrtek
dne 12. 1. 2012 a dále bude pokračovat ve výše uvedených dnech do doby
konání plesu.

Cena jedné vstupenky s místenkou je 200 Kč. V ceně je zahrnuto hlavní
jídlo a dezert.

Srdečně zvou myslivci MS Háj Dobratice. 
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Poutě a mše svaté v roce 2012
Farní kostel sv. Jiří Dobrá: 
malá pouť —  úterý 24. 4. v 17.45 hod.  
velká pouť —  neděle 29. 4. v 8.00 a 10.30 hod. 

(generální vikář Mons. Mgr. Martin David)
krmáš —  neděle 16. 9. v 8.00 a 10.30 hod. 

Filiální kostel sv. Antonína Prašivá: www.ado.cz/poutni/
malá pouť — středa 13. 6. v 10.30 hod. a v 17.45 hod.
velká pouť — neděle 17. 6. v 10.30 hod.
pouť dětí — pondělí 02. 7. v 10.30 hod. Kamenité a Prašivá 

0(biskup František Václav Lobkowicz,OPraem)
krmáš — neděle 21. 10. v 10.30 hod.   
ostatní mše sv. — neděle 01. 7.,15. 7., 29. 7., 12. 8., 26. 8. v 10.30 hod. 

— červenec a srpen — každá středa v 17.45 hod.
— pondělí 31. 12. v 15.00 hod.      

Kaple Navštívení Panny Marie Nižní Lhoty:
malá pouť — čtvrtek 31. 5.  v 17.45 hod.
velká pouť — neděle 03. 6.  v 10.30 hod.
krmáš — neděle 28. 10. v 10.30 hod.

Všichni jste srdečně zváni na tyto poutě.
P. Mgr. Bohumil Vícha, farář v Dobré

fuzbor@volny.cz
http://bvi.rajce.idnes.cz
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Profesionální varhaník Martin Kubát 
 ve spolupráci s !ímskokatolickou farností v Dobraticích  

Vás srde"n# zve na 

VARHANNÍ 
KONCERT 

 

Ned!le 12. února 2012 v 15.30 hod. 

 

Kostel sv. FILIPA A JAKUBA!

              DOBRATICE  !
 

Zazní díla star$ch mistr% 17. a& 19. stol. 
(Bach. Mozart, Schubert, Dvo'ák) 

a varhanní improvizace 

Martin KUBÁT 
varhany – pr%vodní slovo 

 

PETRA KUBÁTOVÁ "I"KOVÁ 
soprán 

 
www.mkvarhanik.cz 

 

V$(e vstupného je libovolná 
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Firma EKO–KOM, a.s. nabídla možnost výhodného zakoupení tašek
na tříděný odpad. Občané, kteří by měli zájem

o zakoupení sady tašek na tříděný odpad, nechť toto nahlásí
do konce měsíce ledna 2012 na Obecní úřad Dobratice,

tašky budou objednávány hromadně.



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 370 ks.

• Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá. • Výtisk zdarma

AUTOSERVIS 
&

PNEUSERVIS
u pošty Dobratice

Nabízíme tyto služby:
Prodej autobaterií a náhradních dílů

Opravy automobilů všech značek a typů.
Karosářské a lakýrnické práce.

Montáž tažných zařízení.
Výměna autoskel.

Výměna oleje, filtrů a provozních kapalin.
Servisní prohlídky.

Přípravy na STK + provedení STK.
Celkové přezutí s vyvážením od 400 Kč

opravy defektů.

Kontakt:
Šára Daniel  tel: 605 144 714

Pšenica Tomáš tel: 604 353 234

Hečko Libor
opravy a montáže antén,

DVB-T, satelitů
oprava spotřební elektroniky

TV — VIDEO
servisuji dále tyto produkty:

PC, notebooky, netbooky, tablety,
LCD monitory, mobilní telefony, herní konzoly, atd.

Hnojník 4  739 53 Hnojník
604 607 819

hecko.libor@centrum.cz


