
V Dobraticích dne 11.5.2011 
Čj. OÚDobr-211/2011 
 
 

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce Dobratice,  konaného dne 9.5.2011 
v 17. 00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobratice  

 
 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

A:  S ch v a l u j e: 

1/9 Program na 9. zasedání ZO Dobratice. 

2/9 Ověřovatelé zápisu ve složení:  Stanislav Moravec,  Ing. Břetislav Blahut 

3/9 Celoroční hospodaření obce Dobratice a závěrečný účet obce Dobratice za rok 2010, včetně 
zprávy auditora Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2010, bez výhrad. 

4/9  Přidělení dotace ve výši 324.000,-Kč z Ministerstva pro místní rozvoj,  program Podpora obnovy  
a rozvoje venkova, dotační titul 2 na akci: Hřiště u mateřské školy Dobratice č.p. 133, název akce: 
„Sen našich dětí“ a dofinancování  akce ve výši 139.000,-Kč z rozpočtu obce Dobratice. Zastupitelstvo 
obce pověřuje starostku podpisem dotační smlouvy. 

5/9 Přidělení dotace ve výši 384 916,-Kč z Ministerstva pro místní rozvoj, program Obnova obecního  
a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, dotační titul 1, na akci: Sanace nátrže 
a propustku na MK II/4B VT Holčina, přidělení dotace ve výši 659 056,-Kč z Ministerstva pro místní 
rozvoj, program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou, 
dotační titul 1, na akci: Sanace nátrže a propustku na MK II/6B VT Šprochůvka a přidělení dotace ve 
výši 259 941,-Kč z Ministerstva pro místní rozvoj, program Obnova obecního a krajského majetku 
postiženého živelní nebo jinou pohromou, dotační titul 1, na akci: Sanace nátrže a propustku na MK 
III/2C  VT Zbojičný.  Zastupitelstvo souhlasí s dofinancováním těchto akcí z rozpočtu obce Dobratice 
ve výši  145.000,-Kč a pověřuje starostku podpisem dotačních smluv.  

6/9 Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 2/2011 na základě kontroly plnění rozpočtu obce 
Dobratice. 

7/9 Dohodu o provozování kulturního areálu obce Dobratice, uzavřenou mezi obcí Dobratice                
a TJ Dobratice, o.s.  jako provozovatelem. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem této dohody. 

8/9 Koupi plechové garáže za cenu do 15.000,-Kč. 

 

B:  B e r e   n a   v ě d o m í: 

9/9 Podání žádosti o dotaci ve výši  192 900,-Kč do Nadačního fondu Hyundai, grantové kolo 2011, 
na projekt s názvem:  „Sportem a poznáním k zapojení dětí a ostatních občanů do života obce“.             
ZO souhlasí v případě získání dotace se spoluúčastí na financování projektu ve výši  21.500,-Kč.               

10/9 Oznámení o založení sdružení  „ Dobratické sdružení žen “.  



 
11/9 Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy 
Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČ: 706 40 017 a jmenování konkurzní 
komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Základní školy a mateřské školy Dobratice, okres Frýdek-Místek. 
 
12/9 Zápis a doporučení z provedené kontroly kontrolního výboru. 

 

C:  Z a m í t á: 

13/9 Žádost Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okresní sdružení hasičů Frýdek-Místek,  o finančí 
nebo materiální příspěvek na realizaci krajského kola soutěže mladých hasičů v Třinci. 

14/9 Žádost Charity Frýdek-Místek o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Dobratice na rok 2011 na 
poskytování sociálních služeb občanům obce Dobratice. 

 

D:  U k l á d á: 

15/9 Zpracovat za obec Dobratice, Základní školu a mateřskou školu Dobratice a za SDH Dobratice 
přehled akcí, které se budou konat v 1. pololetí 2011 v prostorách kulturního a sportovního areálu 
obce a TJ. 

Z: Ing. Tomáš Pindur      T:  31.5.2011 

 

E:  U s t a n o v u j e: 

16/9 Výběrovou komisi pro výběrové řízení na stavební dozor ke stavební akci: Rekonstrukce                
a přístavba tělocvičny ZŠ Dobratice č.p. 58 a to v případě, že bude dotace na tuto akci přiznána. 
Předseda komise: Roman Budinský, členové: Stanislav Moravec, Jiří Palík. 
 
17/9 Výběrovou komisi pro výběr zhotovitele stavební akce: Sanace nátrže a propustku na MK II/4B 
Holčina, sanace nátrže u MK III/2C Zbojičný  a sanace nátrže u MK III/6B Šprochůvka:  předseda: 
Lumír Švrčina, členové:  Ing. Roman Budinský, Milan Hlisnikovský. 
 
18/9 Výběrovou komisi pro výběr zhotovitele na stavební akci:  Hřiště u mateřské školy Dobratice 
č.p.133. Předseda komise: Ing. Roman Budinský, členové: Lumír Švrčina, Mgr. Aleš Spratek. 

 

     Ing. Roman Budinský          RNDr. Alena Kacířová 
místostarosta obce Dobratice       starostka obce Dobratice 

 
 
První den zveřejnění: 13.5.2011 
Poslední den zveřejnění: 30.5.2011 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  12.5.2011 – 30.5.2011 


