
V Dobraticích dne 16.3.2011 
Čj. OÚDobr-133/2011 
 

Usnesení z 7. zasedání  zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 14.3.2011 v 17.00 
hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Dobratice 

 
 

Zastupitelstvo obce Dobratice 
A:  S ch v a l u j e: 
----------------------- 
1/7  Program na 7. zasedání zastupitelstva obce Dobratice. 
2/7 Ověřovatelé zápisu ve složení: Stanislav Moravec,  Lumír Švrčina. 
3/7 Výroční zprávu o hospodaření  příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy 
Dobratice za rok 2010, včetně rozdělení hospodářského výsledku ve výši  622 474,03 Kč 
v poměru 10% (560 226, 63 Kč) do fondu odměn a 90% ( 62 247,40 Kč) do rezervního fondu.                                       
4/7 Zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu smlouvy číslo IP-12-8008625/02 ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s.  a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  
5/7 Smlouvu o poskytnutí veřejné podpory pro Střední školu, Základní školu a Mateřskou 
školu Frýdek-Místek, p.o. a pověřuje starostku jejím podpisem.   
6/7 Zajištění rozvozu obědů a stanovení ceny za rozvoz dle předloženého návrhu.  
7/7 Kupní smlouvu č. 6/2011 na zakoupení Turboventilátoru MT 236 pro jednotku SDH obce 
Dobratice. 
8/7 Přesun bodu programu o stanovení ceny za pronájem areálu na hřišti na další zasedání 
zastupitelstva obce.  
 
B:  R o z h o d l o: 
---------------------- 
9/7 O nákupu nového obecního vozidla značky KIA CEED, dlouhá verze, platba v hotovosti  
a pověřuje místostarostu realizací nákupu automobilu.  
 
C:  B e r e   n a    v ě d o m í: 
------------------------------------- 
10/7 Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky na rok 2011. 
11/7 Sdělení starostky o vzdání se cestovného souvisejícího s jejím dálkovým vzděláváním ve 
veřejné správě a darování částky doposud  vyúčtované  ve výši 2.407,-Kč mladým šachistům 
v souvislosti s konáním šachového turnaje a na podobné aktivity v obci.  
 
 
         Roman Budinský        Alena Kacířová 
místostarosta obce Dobratice                                                    starostka obce Dobratice  
    
 
První den zveřejnění: 17.3.2011 
Poslední den zveřejnění: 4.4.2011 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 17.3. – 4.4.2011 
 


