
 
 
Čj.: OÚDobr-443/2010 
V Dobraticích dne  9.9.2010 

 
 

Usnesení z 47. zasedání zastupitelstva obce Dobratice, které se konalo dne 8.9.2010 
 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu  Dobratice 

 
Zastupitelstvo obce Dobratice 

 
A: Projednalo: 
------------------- 
  1/47 Plnění úkolů z 46. zasedání ZO Dobratice. 
 
 
B: Schvaluje: 
------------------ 
  2/47  Program na 47. zasedání zastupitelstva obce Dobratice. 
  3/47  Ověřovatelé zápisu a návrhovou komisi. 
  4/47  Usnesení a zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Dobratice. 
  5/47  Provedení inventarizace k 31.10.2010 a složení komisí.                                             
  6/47  Zveřejnění záměru o pronájmu pozemku p.č. 431 k.ú. Dobratice.                         
  7/47  Prodloužení smlouvy o nájmu na budovu č. 340 na pozemek p.č. 41/2 k.ú. Dobratice o výměře  
           195 m2  dále pak pozemku 41/3 k.ú. Dobratice o výměře 24 m2 a dále pozemky související  
           s uvedenou budovou o výměře 341,6 m2  na dobu do 31.12.2015. 
  8/47  Zpětvzetí žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 234 k.ú. Bukovice o výměře 489 m2   
           z Pozemkového fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha – Žižkov, 130 00. 
  9/47  Výběr firmy Beskydská stavební, a.s. Třinec na realizaci  projektu „Rekonstrukce a přístavba  
           ZŠ Dobratice čp. 58“. 
10/47  Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Dobratice a TJ Comfort Dobratice. 
11/47  Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 3, kterým bude posílen rozpočet pro ZŠ Dobratice.           
12/47  Realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce a přístavba tělocvičny ZŠ Dobratice čp. 58“  
           v případě schválení projektu Úřadem regionální rady ke spolufinancování z Regionálního  
           operačního programu (oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova) a přiznání dotace ROP ve výši 85%  
           způsobilých výdajů. 
13/47  Celkové výdaje projektu ve výši max. 18 mil. Kč, z toho způsobilé výdaje projektu ve výši max.  
           17 mil. Kč. 
14/47  Spolufinancování projektu ve výši 15% způsobilých výdajů (max. 2,55 mil. Kč) a 100%  
           nezpůsobilých výdajů projektu (max. 1,0 mil. Kč). 
15/47  Předfinancování závěrečné žádosti o platbu v plné výši, průběžné žádosti o platbu budou  
           předkládány Úřadu regionální rady jako modifikované platby s financováním pouze vlastního  
           15% podílu žadatele ze způsobilých výdajů. 
16/47  Spolufinancování a předfinancování z vlastních zdrojů v celkové výši 6,5 mil. Kč (včetně  
           výdajů již uhrazených v minulých letech), překlenovací bankovní úvěr bude čerpán pouze  
           v případě nepředvídatelné potřeby v čase. 
17/47  Zajištění finanční udržitelnosti projektu krytím provozních ztrát provozu ZŠ ve výši max. 1,2  
           mil. Kč z rozpočtu obce. Dochází tak k navýšení z původních 0,7 mil. Kč ročně na provoz ZŠ. 
18/47  Zařazení žádostí do změn č. 1 Územního plánu obce Dobratice. 
19/47  Dodatečné schválení smlouvy o dílo s fa ASA spol. s r.o. 
 
 
C: Rozhodlo: 
---------------- 
20/47  O přijetí účelové neinvestiční dotace určené na úhradu výdajů jednotek sborů  dobrovolných  
           hasičů obcí v roce 2010 od Moravskoslezského kraje v celkové výši 6.700,- Kč za podmínky, že  
           zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodne o poskytnutí této dotace. 



 
 
D: Jmenuje: 
-------------- 
21/47  Jako člena školské rady zastupující zřizovatele školy Mgr. Martinu Řehovou. 
 
 
D: Bere na vědomí: 
------------------------ 
22/47 Zápis z provedené kontroly hospodaření Sdružení obcí povodí Morávky k 31.7.2010 na obecním  
           úřadě v Dobré dne 9.8.2010 a rozpočtové opatření č. 2/2010. 
23/47 Děkovný dopis TJ COMFORT Dobratice.                                                                                                         
 
 
E: Pověřuje: 
-----------------    
24/47 Starostu podpisem smlouvy o neinvestiční dotaci určené na úhradu výdajů JSDH obcí      
           s Moravskoslezským krajem. 
25/47 Starostu podpisem smlouvy o nájmu budovy čp. 340 a pozemků náležícím k této budově.                                                                    
26/47 Starostu podpisem smlouvy o výpůjčce s TJ COMFORT Dobratice.                                  
27/47 Starostu podpisem smlouvy o dílo s fa ASA spol. s r.o.                                                                                 
 
 
F: Zamítá: 
------------- 
28/47  Žádost o opravu mostu přes vodní tok Lučina. Most není v pasportu obce, není majetkem obce. 
29/47  Žádost o prodloužení vodovodního řádu k 5 rodinným domkům. 
30/47  Zvýšení stravného ve školní jídelně ZŠ Dobratice pro cizí strávníky. 

 
 
 
 
 

 
       Ivona Bortlíčková          Antonín Šigut 
místostarostka obce Dobratice              starosta obce Dobratice 
 
 

 


