
     www.dobratice.cz                                                                  č. 9/2012            

   
1) Úvod, volba ověřovatelů zápisu.

2) Schválení programu jednání.

3) Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravsko- 

 slezského kraje pro rok 2012 na zabezpečení akceschopnosti  

 jednotky SDH.

4) Směnná smlouva s doplatkem.

5) Záměr obce – prodej pozemku p.č. 380/6 a 380/7, k.ú. Dobratice.

6) Záměr obce – prodej pozemku p.č. 376, k.ú. Dobratice.

7) Smlouva o zřízení věcného břemene.

8) Rozpočtové opatření č. 5/2012.

9) Stanovení ceny za pronájem tělocvičny pro konání kulturních  

 akcí spolkem nebo sdružením  obce Dobratice. 

Usnesení zastupitelstva obce Dobratice je zveřejněno na úřední desce 
Obecního úřadu Dobratice a na webových stránkách obce, které naleznete 
na www.dobratice.cz 

Zastupitelstvo obce Dobratice na svém 28. řádném 

zasedání dne 8. 10. 2012 projednalo:

obce DOBRATICE
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    V pondělí dne 12. listopadu 2012 bude proveden v dopoledních hodinách 
svoz pneumatik od Obecního úřadu Dobratice. Žádáme občany, aby pneumatiky 
ukládali na vyhrazené prostranství před obecním úřadem maximálně 2 dny před 
stanoveným termínem svozu, tj. ve dnech 10.11. a 11.11. 2012. 

                Děkujeme

Svoz pneumatik

    Kulturní komise Obecního úřadu Dobratice vás i letos srdečně zve na příjemné 
posezení spojené s přípravou na adventní období. 
Akce se bude konat  v sobotu dne 1. prosince 2012 od 14 hodin v budově Základ-
ní školy Dobratice. Pro přípravu adventních věnců bude možno na místě zakoupit 
materiál a vánoční svíčky domácí výroby. Žádáme zájemce, aby svou účast hlásili 
Blance Cebulové na telefonní číslo 608 880 277 nebo Ivě Gurníkové na telefonní 
číslo 737 468 560  z důvodu přípravy dostatečného množství materiálu. 

adventní věnec
Přijďte si s námi připravit 

pod vedením zkušeného odborníka

    

    První žádost o dotaci jsme letos podali koncem ledna u Moravskoslezského kra-
je. Žádali jsme o dotaci na opravu mostu, a to prvního ve směru od Harendy na 
Komorní Lhotku. V roce 2011 provedl statik hlavní prohlídky všech mostů v obci 
a navrhl řešení pro jejich postupnou rekonstrukci a údržbu. Vzhledem k vysoké-
mu stupni hloubkové koroze ocelových částí a značnému zvětrání a erozi částí 
betonových, byl výše uvedený most navržen k urychlené rekonstrukci. Podaná 
žádost o dotaci byla úspěšná, dotace ve výši 500 tis. Kč by měla pokrýt větší část 
nutných nákladů. Projekt na rekonstrukci se v současné době dokončuje, jeho 
součástí bude stanovení objízdných tras po dobu stavebních prací. Následovat 
bude stavební řízení, výběrové řízení na zhotovitele a vlastní stavební práce. Ty 
by měly proběhnout v létě příštího roku.

    Druhou žádost o dotaci jsme podali koncem března u Státního fondu životního 
prostředí ČR, a to na zateplení staré budovy základní školy. Výchozími doku-
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I v letošním roce byla naše obec 
   v získávání dotací úspěšná



                                                                                                                                                                                         9/2012

3

menty pro zpracování žádosti byl Energetický audit stávající budovy a Projektová 
dokumentace na zateplení. Celkové náklady  se předpokládají ve výši téměř
1 mil. Kč, dotace se předpokládá ve výši 606 tis. Kč. Podle dostupných informací 
bychom měli dotaci obdržet. Po výběrovém řízení na zhotovitele by tak vlast-
ní práce měly proběhnout o prázdninách příštího roku. V ideálním případě tedy 
bude v září čekat na děti krásná nová škola.  

    Třetí žádost o dotaci jsme podávali ke Státnímu zemědělskému intervenčnímu 
fondu počátkem září. Požádali jsme o dotaci na výstavbu I. etapy chodníku, 
která povede od základní školy směrem dolů k autobusové zastávce a na úkli-
dovou techniku pro veřejná prostranství v obci. Celkové náklady záměru jsou 
1,3 mil. Kč, získaná dotace ve výši 990 tis. Kč. Po realizaci výběrového řízení bude 
zakoupena úklidová technika, výstavba chodníku proběhne v jarních měsících 
po podpisu smlouvy s nejúspěšnějším uchazečem o zakázku.    

    Zatím poslední žádost o dotaci byla v polovině září podána opět ke Státnímu 
fondu životního prostředí ČR, a to na zajištění nakládání s bioodpady v obci. 
Jedná se o částku ve výši 650 tis. Kč na pořízení kompostérů k rodinným dom-
kům. O žádosti dosud rozhodnuto nebylo, bohužel ani projevený zájem občanů 
o ně zatím není dostatečný. 

    Dotační fi nanční prostředky jsme dále získali prostřednictvím Moravskoslez-
ského kraje z Fondu solidarity Evropské Unie. Jednalo se o náhradu škod, kte-
ré vznikaly v průběhu povodňového stavu v květnu a červnu 2010. Na opravu 
mostu, druhého ve směru od Harendy na Komorní Lhotku, jsme získali dotaci ve 
výši 199 tis. Kč. Na opravu komunikací a pročištění silničních příkopů jsme z Fon-
du solidarity získali 136 tis. Kč. Záchranné práce, tj. oprava spodní stavby mostu, 
opravy komunikací a příkopů, byly provedeny bezprostředně po povodních v 
létě 2010, použité fi nanční prostředky byly obci v letošním roce uhrazeny. Fond 
solidarity Evropské unie byl v roce 2002 založen na krytí nejzávažnějších škod, 
způsobených zejména přírodními katastrofami.   

    K úhradě části vlastních nákladů a DPH, spojených s instalací radarů v obci, 
jsme od Moravskoslezského kraje dostali ještě menší dotaci ve výši 25 tis. Kč.

    V letošním roce ještě plánujeme podat žádost o dotaci z fondu společnosti 
Hyundai s názvem Dobrý soused, který je určen na konání společenských akcí v 
obci a dále žádost na Státní fond dopravní infrastruktury ČR o dotaci na výstavbu 
dalších dvou etap chodníku v centru obce. 

                         Alena Kacířová
                                                                                                                                                        starostka
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    Slavnostní otevření tělocvičny proběhlo v prvních podzimních dnech. Ve škole 
při slavnostním otevření byl rovněž i „Den otevřených dveří“. Všichni hosté měli 
možnost si učebny v klidu prohlédnout a zavzpomínat na školní léta v Dobrati-
cích. Současně probíhal v tělocvičně bohatý program, výstava fotografi í a promí-
tání fi lmu z průběhu stavby. 
    Přízemí školy provoněly domácí koláče a zákusky upečené s láskou. Zavoněly 
svíčky z včelího vosku společně s domácí medovinou. V jídelně měl každý mož-
nost  vyzkoušet skvělé uzené maso a večer  velmi  dobrou  svíčkovou z divočiny. 
V tělocvičně se rozjela večerní taneční zábava, na které hrála velmi kvalitní hudeb-
ní kapela. Velmi děkuji všem, kdo se na přípravách otevření a zahájení provozu 
tělocvičny podíleli !!
    V průběhu září se celá škola společně s mateřskou školou nejenom připravovala 
na slavnostní otevření, ale žáci se zúčastnili i sportovní soutěže – „Přespolní běh“ 
v Dobré. Získali jsme jedno třetí místo, které pro nás vybojovala Miriam Kollárová 
– žákyně 4. roč. – blahopřejeme!!  V rámci celoročního projektu „Požární ochra-
na“ jsme měli ve škole ukázku požární techniky profesionálními hasiči z Nošovic. 
Budoucí prvňáčci z MŠ Vojkovice a MŠ Dobratice navštívili své kamarády v prv-
ní třídě. Prvňáčci měli velký úkol ukázat to, co už zvládli v prvním měsíci školy. 
V počátku měsíce října proběhly ve škole první třídní schůzky ve školním roce 
2012/2013. Jako každý rok, tak i v letošním roce škola organizovala „Sběrové dny 
papíru“. Občané měli možnost využít svozu papíru, který zajišťovali pedagogové 
školy společně s dětmi a úspěšně celou akci zvládli. Děkuji všem rodičům, kteří se 
svědomitě na sběr připravili a papír dovezli do školy. Máme před sebou divadelní 
představení v Divadle Loutek – v Ostravě a „Divadlo pro rodiče s dětmi“.  

Podzimní čas ve škole
        —  tělocvična

44

Změna ordinační dobyZměna ordinační doby

MUDr. Iva Kučerová – dětské středisko Dobrá
   Pátek 30. listopadu 2012      7.30 hodin – 9.00 hodin
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Aktivity v t locvi n  ZŠ Dobratice

Tabulku budeme aktualizovat v p ípad  zm n na www.dobratice.cz v sekci školství. 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje 
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost . 
Více na www.diakoniebroumov.org.
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Obecním úřadem Dobratice, vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Jaké věci je možné darovat:
• Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
• Vatové a péřové přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou,  
 aby se boty neztratily
• Hračky – nepoškozené a kompletní
  Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 
 koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil - musíme jej nechat na vlastní náklady zlikvidovat
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.

      SBÍRKA  SE  USKUTEČNÍ  V OBCI  DOBRATICE VE  DNECH 
                       19. listopadu – 23. listopadu 2012
Věci můžete odevzdávat na Obecním úřadu Dobratice a to ve výše uvedené dny 
během pracovní doby OÚ Dobratice.                                             Děkujeme za Vaši pomoc.

10.00 - 12.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 18.00 - 19.00 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00 21.00-22.00

Pond lí
17.30-18.30

Zumba

Úterý

17.00 - 18.30 
fotbalisti od 

11/2012
18.30 - 19.30 

aerobic

19.30 - 20.30
Voznica Jan 
badminton

St eda

17.00 - 18.30 
fotbalisti od 

11/2012

tvrtek
09.30 - 11.00

jóga

17.00-18.00
Cebula Petr od 

11/2012
18.00-19.00

cvi ení s mí i

Pátek

17.00 - 18.30 
fotbalisti od 

11/2012
18.30-19.30

Pšenica Lukáš

Sobota

Ned le
18.00 - 19.00
Ma a Lumír

19.00 - 20.00 
Vitásková a 

spol

20.30 - 22.00 Vitásek Pavel 18.30 - 20.30  Poloch Karel

19.00-20.30  Ku a Daniel15.30 - 17.00   Kroužek Florbal

18.30-20.00 zdravotní cvi ení
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Informace držitelům průkazu ZTP a ZTP/P k parkovacím průkazůmp

Dosavadní označení do automobilu 
se symbolem invalidního vozíku

Nová parkovací karta pro osobu 
těžce zdravotně postiženou

Opakovaně upozorňujeme, že pro osoby se zdravotním postižením byl v 

roce 2011 zaveden nový druh parkovacího průkazu, který nahrazuje dosa-

vadní označení O1 se symbolem invalidního vozíku. Držitelé těchto označe-

ní je mohou používat pouze do ukončení jejich platnosti, tedy do 31. pro-

since 2012!!! Proto je nutné provést výměnu včas. 

K  měsíci srpnu je vydaných pouze 1017 nových parkovacích průkazů. Stále 

je tedy potřeba během čtyř měsíců vyměnit ještě nejméně 2000 původních 

označení. V současné době je možno si potřebnou výměnu vyřídit bez čeká-

ní. K závěru roku lze předpokládat, že se vyřizování parkovacích průkazů 

nepříjemně protáhne. Můžete se ocitnout ve frontách s velmi dlouhou čeka-

cí dobou a je velmi pravděpodobné, že si průkaz nestihnete vyměnit včas a 

nebudete tak mít možnost jej využívat!

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

- občanský průkaz
- průkaz mimořádných výhod
  (ZTP, ZTP/P)
- 1 ks aktuální fotografi e 35x45 mm
- původní označení motorového
  vozidla (vozíček v modrém poli)
- rodný list zdravotně postiženého
  dítěte (jestliže vyřizuje zákonný
   zástupce)
- listinu opatrovníka nebo usnesení
  o ustanovení opatrovníka
  (pokud je ustanoven opatrovník)
- přítomnost zmocněnce za osobu,
  která není schopna podpisu + lékařské   
  potvrzení o této skutečnosti

Kde se výměna provádí ?

Magistrát města Frýdku-Místku

odbor sociální péče

oddělení terénní práce s nezaměstnanými 

a rodinou

Palackého 115

738 22 Frýdek-Místek

Tel.: 558 609 690, 558 609 606
úřední hodiny
Po, St  08.00 – 17.00
Čt        13.00 – 15.00

odboru sociální péče
oddělení terénní práce s nezaměstnanými
a rodinou 
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Oznamujeme Vám, že v průběhu měsíce listopadu a prosince tohoto roku se středisko rostlinné výroby 
a mechanizace a administrativní úsek fi rmy TOZOS spol. s r.o. bude stěhovat ze svého dlouholetého 
působiště (Zámek v Horních Tošanovicích) do vlastních opravených a zrekonstruovaných prostor v areálu 
velkovýkrmny prasat Lesní Dvůr v Dolních Tošanovicích.
 Od 1.1.2013 bude sídlo fi rmy na adrese:      Dolní Tošanovice č.p. 120
Veškeré telefonní kontakty zůstávají v platnosti.
558 694 243  vrátnice
558 694 271-73  ekonomický úsek (účetní, půda), vedoucí rostlinné výroby, mechanizace

PPLOTY, GARÁŽOVÁ VRATA,
THUJE, OKRASNÉ D EVINY

Garážová vrata od 9.999 K . Výklopná, dvouk ídlá,
sek ní. Manuální nebo s pohonem na dálkové ovládání. 
PLOTY: Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, sva ovaná pletiva, 
kované ploty, pr myslové, mobilní. Branky a brány se sva ovanou 
výplní.

THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 K /kus.
Široký výb r okrasných d evin. Množstevní slevy. Stínicí tkanina. 
Doprava po celé R. P i nákupu nad 7000,- K  ZDARMA.

www.KANCLIR.cz, tel: 722 550 000 

Právní záležitosti
s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu, 
mezi 15 až 17 hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích 
JUDr. Marcela Žoričová, 
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv - včetně 
kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných 
břemen apod.
Kontakt:
tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, 
e-mail: zoric@atlas.cz.

Firma TOZOS spol. s r.o.  jde do svého
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Obecní úřad Dobratice čp. 49, 739 51, Tel.:558 651 254, 558 651 387, Fax: 558 651 254, e-mail: obec@dobratice.cz
ev. č. MK ČR E 14306, náklad 380 ks.  •  Vyrábí tiskárna G-VARIADO PRINT s.r.o., Frýdek-Místek • Výtisk zdarma

 

UHELNÉ SKLADY BRUZOVICE 
!!! NABÍZEJÍ: !!!! 

• ČERNÉ UHLÍ (eko hrášek, stř.ořech, kostka) 
• HNĚDÉ UHLÍ (ořech II Bílina) 
• KOKS (ořech I, II ) 

• ZASTŘEŠENÉ SKLADOVÁNÍ 
• VÁŽENÍ NA CEJCHOVANÉ DIGITÁLNÍ VÁZE 

S MOŽNOSTÍ OSOBNÍ KONTROLY PŘÍMO V AREÁLU 
• PŘI ODBĚRU ČERNÉHO UHLÍ NEBO KOKSU NAD 50Q 

DOPRAVA DO 30KM OD UHELNÝCH SKLADŮ ZDARMA! 
• ODEBÍRÁME UHLÍ PŘÍMO Z VYBRANÝCH POLSKÝCH 

DOLŮ, NE Z PŘEKLADIŠŤ, TÍM JE ZARUČENA 
NEJVYŠŠÍ JAKOST UHLÍ 

• NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU! 
• PŘI ZÍSKÁNÍ ZÁKAZNICKÉ KARTY CELOROČNÍ SLEVY 
• PŘI ODBĚRU NAD 25TUN SMLUVNÍ CENY 
• DOPRAVA VLASTNÍMI VOZY NEBO SMLUVNÍMI 

DOPRAVCI DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA 
 

Veškeré informace na tel:  604 68 68 54 

Uhelné sklady Bruzovice 
Areál zemědělského družstva 
PROVOZNÍ DOBA:  PO-PÁ   9-15 hod. 


