
Čj. OÚDobr-77/2011 

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 14.2.2011 
 v 17.00 hod. v budově Základní školy Dobratice 

 
Zastupitelstvo obce Dobratice 

 
A: Schvaluje: 
1/6 Program na 6. zasedání zastupitelstva obce Dobratice. 

2/6 Ověřovatelé zápisu ve složení: Aleš Spratek, Břetislav Blahut. 

3/6 Rozpočet obce Dobratice na rok 2011. 

4/6  Plán investičních akcí obce na roky 2011 a výhleden na roky 2012 až 2014 a souhlasí s přípravou 
zařazených akcí a podáváním žádostí o dotace na tyto akce. V případě získání dotací souhlasí 
s dofinancování  z rozpočtu obce.  

5/6 Strategické záměry obce Dobratice na rok 2011 – 2014. 

6/6  Jmenování nového kronikáře obce  Dobratice Ing. Břetislava Blahuta a jmenování členů 
letopisecké komise ve složení : Alena Kacířová, Daniela Baumová, Milan Hlisnikovský, Božena Volná    
a  Štěpán Čubok. 

7/6  Smlouvy úplatné  o zřízení věcného břemene k přípojce NN u novostaveb rodinných domů,  
uzavřené mezi ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněna z věcného břemene a mezi obcí Dobratice  jako 
povinná z věcného břemene, číslo smlouvy  IP -12-8007987/2, IP-12-8009194/2, IP-12-8008659/2 a 
IP-12-2008333/3 a pověřuje starostku podpisem těchto smluv. 

8/6  Dohodu o vykonání bezplatné odborné praxe členů JSDH obce Dobratice, uzavřena mezi 
Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje a obcí Dobratice a pověřuje starostku 
podpisem této dohody. 

9/6  Zakoupení výčepního zařízení pro obec  Dobratice. 

 
B: Pověřuje: 
10/6  Starostku obce RNDr. Alenu Kacířovou jako pověřenou osobu a zprostředkovatele při 
spolupráci s pořizovatelem změn územního plánu obce Dobratice. 

 
C: Bere na vědomí: 
11/6  Inventarizační soupis majetku , finančního majetku, pohledávek a závazků  k 31.12.2010 v Kč 
Sdružení obcí povodí Morávky. 
 
D: Neschvaluje: 
12 /6  Žádost Římskokatolické farnosti Dobratice o předfinancování projektu Generální oprava 
kostela  sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích z rozpočtu obce Dobratice dle předloženého požadavku. 

 

Roman Budinský       Alena Kacířová 
Místostarosta obce       starostka obce 
 
První den zveřejnění:  18.2.2011 
Poslední den zveřejnění: 5.3.2011 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: 18.2. –5.3.2011 


