
V Dobraticích dne 14.12.2010 

Čj. OÚDobr-615/2010 

 

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 13.12.2010          
v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dobraticích 

 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

 

A: Schvaluje:    

1/3 Program 3. zasedání zastupitelstva obce Dobratice. 

2/3 Návrhovou komisi ve složení: Aleš Spratek a Stanislav Moravec a ověřovatele zápisu: 
Tomáš Pindur a Blanka Cebulová. 

3/3 Rozpočtové provizorium, které se řídí objemem příjmů a výdajů rozpočtu schváleného 
pro předchozí rozpočtový rok a je uvolňován do výše 1/12 celkové roční částky v každém 
měsíci rozpočtového provizoria do doby schválení řádného rozpočtu na příslušný rok. 

4/3  Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 5/2010. 

5/3  Obecně závaznou vyhlášku obce Dobratice č. 2/2010 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů. 

6/3  Poplatek ve výši 1500,-Kč / 1 popelnici na rok 2011 pro osoby nebo firmy podnikající na 
území obce Dobratice. 

7/3  Obecně závaznou vyhlášku obce Dobratice č. 1/2010 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Dobratice. 

8/3 Obecně závaznou vyhlášku obce Dobratice č. 3/2010 o místních poplatcích. 

9/3  Záměr prodeje požárního vozidla CAS 32 T 148.  

10/3 Převod z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy a mateřské školy 
Dobratice, příspěvkové organizace  a úhradu investice – konvektomat do školní jídelny 
v Dobraticích z investičního fondu. 



11/3  Dodatek ke smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb pro rok 2011, 
uzavřenou mezi Obcí Dobratice a Místní knihovnou Dobrá. Zastupitelstvo pověřuje starostku 
podpisem.  

12/3  Užití znaku obce Dobratice firmou Aktiv 95 Opava na výrobu butonu za vzájemně 
dohodnutých podmínek.  

13/3 Spoluúčast Obce Dobratice a spolufinancování akce – žádosti Sdružení obcí povodí 
Morávky na soutěž malých hasičů z Fondu mikroprojektů v rámci rozvoje příhraniční česko-
slovenské spolupráce.                                                                                                                                          

 

B: Pověřuje: 

14/3 Starostku obce Dobratice p. Alenu Kacířovou provádět rozpočtová opatření v době od 
14.12.2010 do 31.12.2010 do výše 300.000,-Kč.  

 

C: Bere na vědomí: 

15/3  Prezentaci Římskokatolické farnosti Dobratice, TJ Comfort Dobrtatice a JSDHO 
Dobratice. 

 

 

 

 

 

          Roman Budinský               Alena Kacířová 

            místostarosta                     starostka 

 

 


