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  ÚVODNÍK

V červnu se už mnozí z vás připravují a balí kufry na dovolenou. Někteří, především 
starší, mají pobytová místa odpočinku zdárně za sebou. Děti ve škole vylepšují svoje 
známky a netrpělivě očekávají dva vytoužené měsíce prázdnin. Nedávno si výborně 
vedly dobratické hasičské složky na svých soutěžích. Ve  fotbale vrcholí poslední zápa-
sy soutěží na všech výkonnostních úrovních a my netrpělivě čekáme, jestli se podaří 
mužům udržet v 1.A třídě. Událostmi v obci se to jen hemžilo a my si je také v dnešním 
čísle připomeneme.
                                                                                                              Karel Moškoř - redaktor zpravodaje 

                                                      DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Uzavření budovy Obecního úřadu v Dobraticích
Informujeme občany, že z důvodu stavby „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy 
Obecního úřadu a hasičské zbrojnice Dobratice“,  budou kanceláře obecního úřadu 
uzavřeny z důvodu dočasného stěhování do jiných prostor, a to od 29. června 2015 
do 6. července 2015 včetně.
Celá budova Obecního úřadu v Dobraticích bude během stavby uzavřena.
Od 7. července 2015 bychom měli začít provizorně „úřadovat“ v prostorách Základ-
ní školy Dobratice, č.p. 58, s předpokladem do poloviny měsíce září 2015. Telefon-
ní kontakt do provizorních prostor obecního úřadu bude: 734 159 585 nebo mobilní 
telefon na paní starostku: 724 179 174.  

Uzavření pošty Dobratice
Na základě sdělení České pošty, s.p. informujeme občany, že bude pošta v Dobraticích  
uzavřena od 1. 7.  do  7. 8. 2015. Důvodem uzavření je čerpání dovolených v letním 
období.
Dodávací služba bude fungovat bez omezení. V případě neúspěšného doručení zásil-
ky bude zásilka uložena na poště Dobrá.
Otevírací doba pošty Dobrá:
Po-Pá    8.00 - 11.00          13.00 - 17.00 hod.   Telefonní číslo 558 641 011. 
S důchodci, kteří si důchod vyzvedávají na poště, bude dohodnut po dobu uzavření 
alternativní způsob dodání (doručovatelem nebo k vyzvednutí na poště Dobrá).

Zájezd pro seniory z Dobratic
Sociální komise při OÚ v Dobraticích pořádá  ZÁJEZD v pátek dne 11. září 2015
Odjezd od OÚ Dobratice  ráno v sedm hodin.
Cena zájezdu bude  100 - 150 Kč na osobu, tj.cena vstupného. (Částka bude upřesněna 
a vybírána při vstupu do autobusu).
Předpokládaný program: exkurze Tvarůžkárny v Lošticích, Muzeum historických kočá-
rů v Čechách pod Kosířem a návštěva historického města Poličky.
Z důvodu omezené kapacity autobusu žádáme zájemce, aby se nahlásili 
do 30. června 2015 na telefon 558 651 254 nebo 558 651 387 - OÚ Dobratice.
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Strategické záměry obce Dobratice 2015-2018
  
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 5. zasedání záměry, tj. směry, kterými se bude 
činnost obce ubírat v tomto volebním období. Přesné pořadí, v jakém budou jednotli-
vé aktivity řešeny, nebylo, a ani nemohlo být stanoveno. Stále ještě běží systém dotací 
a pro obec je finančně výhodnější přizpůsobit priority v řešení vyhlášeným dotačním 
programům a výzvám. Ať už si o dotacích myslíme, co chceme, bez nich bychom nikdy 
nezrealizovali takový rozsah investičních akcí, jaký se nám dosud podařil. Obecní roz-
počet by na to zdaleka nestačil. Právě z toho důvodu jsme přehodnotili priority, kte-
ré byly navrhovány ke konci loňského roku. Původní záměr byl, požádat o dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury na pokračování výstavby chodníku směrem 
k mateřské školce. Na podzim loňského roku jsme však obdrželi informaci, že bude 
z Regionální rady Moravskoslezského kraje vyhlášena ještě jedna, tzv. dočerpávající 
výzva k podání žádostí o dotace na investice v obcích. Jedná se o dočerpání posled-
ních finančních prostředků z evropských fondů, které jdou do kraje prostřednictvím 
Regionální rady MSK. S touto výzvou už obce nepočítaly, šlo tedy o to, která obec 
stihne včas připravit projektovou dokumentaci, stavební povolení a výběr zhotovitele 
investice. Přípravu žádosti o dotaci na výstavbu chodníku jsme proto pozastavili a dali 
přednost přípravě žádosti na výstavbu sportovního a dětského hřiště pod základní 
školou a přípravě žádosti na vnitřní rekonstrukci budovy obecního úřadu. Obě žádosti 
jsme stihli připravit a včas odevzdat. Na uvedené investiční akce tak máme možnost 
získat až 85% dotace.  
Výstavbu chodníku odkládáme na další období, protože Státní fond dopravní infra-
struktury bude pokračovat i v následujících letech a šance získat dotaci z tohoto fondu 
bude stejná také v příštím roce. Níže uvedené záměry obce tedy nejsou závazným plá-
nem, ale spíše směry, kterými se bude vývoj obce ubírat podle svých kapacit a finanč-
ních možností a může být podle potřeby a okolností změněn. 

Správa majetku ve vlastnictví obce
Základní škola 
Výstavba sportovního a dětského hřiště – Dobratické centrum sportovních aktivit
Budova obecního úřadu a hasičské zbrojnice 
Rekonstrukce budovy – výstavba čistírny odpadních vod, modernizace a změna využi-
tí vnitřních prostor
Rekonstrukce veřejných prostranství okolo budovy obecního úřadu, vybudování cen-
tra obce 
Výstavba garáží a skladovacích prostor pod budovou obecního úřadu
Ostatní majetek obce
Restaurace Obecník – odstranění vlhkosti stěn, čištění odpadních vod – „lapol“ pro 
tukové látky
Hřbitov – rekonstrukce toalet, zeleně a chodníků, celková estetizace
Rekreačně sportovní areál u hřiště – opravy, vybavení lesoparku
Komunikace
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      Pokračování výstavby chodníku podél hlavní komunikace od základní školy k mateř-
ské školce 
Rekonstrukce komunikací, mostů a lávek
Životní prostředí a bezpečnost
Podpora třídění odpadů v obci
Běžné opravy komunikací 
Kulturní, sociální a sportovní oblast 
Zajištění společenských akcí např. pro důchodce, Vítání občánků, Obecní ples, Den 
Dobratic
Podpora společenského života v obci, sportu, činnosti místních spolků 
Další záměry
Zpracování Strategického plánu rozvoje obce
Zavedení systému informování občanů obce prostřednictvím zasílání SMS

                                                                                                                      Alena Kacířová, starostka obce

Pozor na zloděje!
Upozorňujeme občany na množící se krádeže v naší obci. Většinou se jedná o krádeže 
z garáží a zahrad (krádeže traktorů, nářadí, sekaček, materiálu ze stavby aj.). 
Prosíme, buďte obezřetní a v případě jakéhokoliv vážného podezření se obraťte na 
Policii ČR, obvodní oddělení Hnojník, telefon hlídky 605 427 336.

                           UDÁLO SE V OBCI

V zasedací místnosti obecního úřadu se v neděli 10. května sešli rodiče se svými dět-
mi na vítání nejmladších občánků obce. Do pamětní kroniky bylo zapsáno sedm dětí, 
které se narodily od června loňského roku do dubna 2015. Stalo se to krásnou tradicí, 
která má svůj společenský význam. Tato událost byla umocněna i tím, že právě tuto 
květnovou neděli slavíme Den matek. Setkání s občánky a rodinnými příslušníky při-
pravil obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí a slavnostnímu aktu byly přítomny 
starostka A. Kacířová, místostarostka I. Spratková a členka komise I. Bortlíčková.

Setkání s jubilanty
Po krásné akci s nejmenšími občánky se v podobném duchu neslo i další setkání. Ve 
čtvrtek 21. května se uskutečnilo přátelské posezení s občany Dobratic, kteří v letoš-
ním roce slaví jubileum 70. let. Pozvání kulturní komise obce přijaly tři ženy a tři muži. 
Symbolickým přípitkem na zdraví oslavence uvítala místostarostka Iva Spratková a v 
útulném prostředí malého salónku restaurace Obecník zpříjemnily společné chvíle 
oslavencům Vendulka Cebulová a Anetka Cichá zazpíváním několika lidových písní. 
Pak se ujali gratulací i další členové setkání I.Bortlíčková a B. Blahut, a to předáním 
dárkových balíčků a květin. Poté byl čas k dobrému jídlu z místní restaurace a samo-
zřejmě k debatování i ke vzpomínkám na prožité roky. Popřejme našim jubilantům, 
aby semohli ještě dlouho těšit ze všeho dobrého kolem nich.    
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Smažení vaječiny s důchodci
Na dobratických rybnících bylo na konci května docela přeplněno. Sešla se tam počet-
ná skupina místních důchodců, aby si společně usmažili vaječinu a pokračovali tak v 
tradici našich předků, která patří ke svatodušním svátkům. Důchodci opět nezklamali, 
byl jich slušný počet. Vaječina se smažila ve dvou etapách a nechybělo tradiční piveč-
ko a upečené sladkosti. Došlo také na plánování  další společné aktivity, kterou bude 
tradiční účast na malé pouti 13. června na Prašivé.

Školní aktuality
Na počátku měsíce května proběhly sběrové dny papíru.
8. květen nám připomenul státní svátek. Příznivci turistiky se 
shromáždili na vlakovém nádraží v Dobraticích a zamířili směr Mosty 
u Jablunkova – Hrčava – Trojmezí – Mosty u Jablunkova. S dobrou 
náladou jsme zvládli turistický pochod a už plánujeme novou trasu 
na příští rok. Sportu zdar!
Voní šeříky, znějí líbivé tóny hudby, děti tančí, hrají divadlo a my zahajujeme „Den 
matek“. Žáci pátého ročníku přednášejí básně pro maminky, následuje taneční 
vystoupení pod vedením p. Kozákové, prvňáčci předvedou, co se už naučili a co znají. 
Program pokračuje představením třetí třídy s ukolébavkou a děvčata ze čtvrté třídy 
zatančily oblíbený kankán. Dramatický kroužek pod vedením p. Mojákové nám před-
stavil ukázku jarních her, jak si děti hrály v dřívějších dobách. Na závěr první části pro-
gramu zazpíval pěvecký kroužek. Jako v loňském roce, tak i v letošním, byl Den matek 
věnován našim maminkám, babičkám a partnerské škole v ILENGE – v Tanzánii – v 
Africe. Paní Gongolová vedla besedu o budování a pokračování stavebních úprav v 
partnerské škole. Letošní Den matek jsme oslavili společně s rodiči v úterý 12. 5. 2015.
Je pátek 5. 6. 2015 a začínají tradiční „Radovánky“. Letošními radovánkami jsme ukon-
čili dvouleté motto „Letem světem“. Jako první „přiletěl“ taneční kroužek, mateřská 
škola přiletěla s Ferdou a školáci přilétali z různých koutů světa. Závěr patřil nejstarším 
„páťákům“, kteří nám připomenuli české klasiky. Ráda bych poděkovala všem peda-
gogům, zaměstnancům školy, rodičům a dalším, kteří se na průběhu „Radovánek“ 
podíleli. Především paní předsedkyni Kateřině Vitáskové a sponzorům (p. Cichému 
a OÚ).
Přeji všem slunečné a pohodové prázdniny!!!!!
                                                                          Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Mistrovství SAC ČR 2015 v časovce jednotlivců
V sobotu dne 18. července 2015 bude naší obcí procházet trasa cyklistického závo-
du. Start  je stanoven na 11:00 hodin v areálu Hyundai Motor Manufacturing Czech 
s.r.o. Nošovice. Cyklistický závod se uskuteční na okruhu, který prochází obcemi  
Nošovice – Vojkovice – Dobratice – Vyšní Lhoty.  Z důvodu zajištění bezpečnosti cyk-
listů a dalších účastníků silničního provozu Vás žádáme o zvýšený dohled nad dětmi 
a zamezení volného pobíhání psů.
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CHVÁLÍME

Hasičská soutěž doberského okrsku
V sobotu 30. května se naši hasiči zúčastnili prvního kola soutěže v požárním spor-
tu. Na soutěž se sjelo 8 družstev doberského okrsku. Dobratice reprezentovala dvě 
družstva - dorostenky, které v rámci přípravy na krajské kolo soutěžily jako jediné za 
ženy, a muži. Soutěž se konala na tošanovickém hřišti a hasiči si to mezi sebou rozdali 
v požárním útoku.
První místo vybojovali muži Dobratic s časem 22,57, na druhém místě se umístilo 
družstvo Horních Domaslavic s časem o tři setiny horším a třetí skončili domácí borci, 
tedy Dolní Tošanovice. Dorostenky se mezi muži neztratily a vybojovaly pěkné 5. mís-
to.

Dobratické dorostenky získaly bronz!
V neděli 7. června se na nově otevřeném Městském stadionu v Ostravě  - Vítkovicích 
konala Krajská soutěž dorostu 2015. Mladé hasičky ve složení Johča Vávrová, Terka 
Otipková, Raďa Otipková, Maruška Mikolášová, Lucka Sobková, Aďa Heinrichová, 

Změna ordinační doby DS Dobrá MUDr. Kučerová Iva   
od 13. 7.  -  24. 7. 2015

Čt        7.30  -   9.00
Pá       7.30  -   9.00

Po      7.30  -   9.00 
Út      7.30  -    9.00
St    14.30  - 16.00
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Venďa Svobodová a Pavla Macečková obsadily 3. místo. Hned v úvodu celodenního 
závodu se děvčata postavila na štafetu 4 x 100 metrů, poté bezchybně zvládla testy 
hasičské teorie, následoval běh na 100 metrů s překážkami a na závěr královská dis-
ciplína – požární útok, který dorostenky zvládly ze všech disciplín nejlépe. Je vidět, 
že právě tato disciplína patří nejen u vedoucích (Marie a Roman Otipkovi), ale i u 
děvčat k těm nejoblíbenějším .
Ačkoli průběh závodu komplikovalo vyčerpávající vedro, holky se nevzdávaly a 
vydržely.  Na vlastní kůži si vyzkoušely atmosféru velkého závodu, kde hraje roli 
nervozita, někdy také drobné neúspěchy, nebo naopak štěstí. Po boku družstev 
vybavených technickým zázemím, spoustou pomocníků a hlasitými fanoušky si 
holky mohly připadat jako popelky, ale vše zvládly na jedničku a my jim můžeme 
poděkovat za to, že o Dobraticích bylo v hasičském sportu opět po letech slyšet.
Krátký sestřih zde: https://www.youtube.com/watch?v=g5BUB7mPbns   
                             Radka Otipková
     
Je příjemné a povzbuzující slyšet o dobré reprezentaci naší obce. Děkujeme 
a blahopřejeme k vynikajícím výsledkům, mužům a především dorostenkám. 
Jen tak dál, přejeme další úspěchy v požárnickém sportu.

Dorostenky na vítkovickém stadiónu a na stupních vítězů



                                                                                                                                                                                       6/2015  

9

     POZVÁNKA

Milí přátelé, známí i neznámí, srdečně Vás zveme na  BESEDU 
(s úvodem do problematiky v trvání cca 1 hod. 15 min. až 2 hodiny)

„Co možná nevíte o očkování a imunitě“

Kdy? v pondělí 22. června 2015 od 16:30 hodin
Kde? Obecní úřad Dobratice - zasedací místnost

Na Vaše dotazy se těší:
Ing. Marián FILLO, šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk

a www.svobodaVockovani.cz

O čem?
•  co je to imunita, očkování?  •  co je účelem očkování? •  jedovaté látky ve vakcínách                           
•  co může udělat očkování s imunitou, mozkem a nervovou soustavou - nežádoucí     
účinky očkování  •  etické problémy (genové inženýrství, umělé potraty, očkování proti 
pohlavně přenosným nemocem ...)   •  informovaný (ne)souhlas s očkováním  •  právní 
úprava povinného očkování  •  cokoliv, co Vás o očkování zajímá, a na co byste se chtěli 
zeptat 

Vstupné:  dobrovolné    Malé občerstvení zajištěno 
Svou účast (popřípadě počet zájemců), prosím, potvrďte sms zprávou na tel. čísle 
724 058 068 nejpozději do 19. 6. 2015.  
Předem děkujeme a těšíme se na hojnou účast a nashledanou.



Vzkříšení horské chaty Prašivá v Beskydech
Již čtvrtý měsíc probíhají rozsáhlé rekonstrukční práce na beskydské horské chatě 
Prašivá, které mají za cíl tuto jedinečnou historickou dřevěnou chatu vzkřísit a zase 
uvést do provozu tak, aby dále mohla důstojně sloužit veřejnosti, hlavně turistům.
Zajímavostí je, že téměř veškeré práce jsou z řad dobrovolníků, nadšenců, oddílu 
KČT Beskydy a přátel chaty Prašivá.  Brigády se zde konají každý víkend a ruku k 
dílu může přiložit kdokoli – muži i ženy, mladí i staří, kutilové i absolutní „zelenáči“. 
Vhodná práce se najde pro každého a jakákoli pomocná ruka je vítána.  Takže se 
řeže, brousí, natírá, uklízí, omítá, obkládá atd. 
Až to vše bude hotovo, mohou se návštěvníci těšit na renovovanou historickou 
Bezručovu místnost, velké rekonstrukce se dočkala již i kuchyně a sklad, právě se 
pracuje na novém obložení chodby palubkami a největší viditelnou změnou bude 
bezesporu nový výčep a bar. Další drobnější úpravy probíhají také na pokojích. Cha-
ta dostala už i nový kotel, natírají se všechny vnitřní dveře a futra, na zahradě vznik-
lo nové ohniště a v procesu již je také nový nátěr střechy a horního patra věžičky.
Důležité je zmínit, že majitelé chaty, tedy Klub českých turistů oblast Moravsko-
slezská, vyměnili také nájemce a s ním i celý personál. Právě nový team chatařů je 
tím iniciátorem a mozkem celé rekonstrukce a všech proměn.  Návštěvníci se tedy 
mohou těšit na zcela nový způsob vedení chaty, na změnu jídelníčku a hlavně na 
spoustu akcí a atrakcí, které noví chataři Martin a Michal připravují.
Opomenout nesmíme, že noví chataři chystají znovu zpřístupnění rozhledny, která 
pro nevoli předchozího vedení chaty byla téměř 15 let veřejnosti uzavřena.
Kdo má zájem se o chatě, o probíhajících pracích a změnách dozvědět více nebo 
jen prohlédnout fotky z rekonstrukce, vše je k nalezení na:
https://www.facebook.com/chatanaprasive
Chata Prašivá má také zbrusu nové webové stránky: www.ChataPrasiva.cz
Oddíl KČT Beskydy a Klub přátel chaty Prašivá organizují také veřejnou sbírku a 
předem žádají veřejnost o podporu a spoluúčast na záchraně této první české hor-
ské chaty v Moravskoslezských Beskydech, která byla postavena již v roce 1921. 
Podpořte, prosím, chatu Prašivá, ona Vaši pomoc potřebuje. Více na: www.Chata-
Prasiva.cz  Děkujeme!
Odhadované znovuotevření chaty je na přelomu května-června 2015, do té doby 
na Prašivé funguje pouze stánek s občerstvením, jehož veškerý zisk bude použit 
právě na rekonstrukci chaty. A tak jste všichni srdečně na Prašivou zváni.
Za KČT Beskydy
                                   
                                 Martin Stiller Správce chaty Tel: 604618400 Email: chatari@chataprasiva.cz
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SOUTĚŽ !!! 

Co víš o Janu Husovi?  7x odpověz a získej knihu…

U příležitosti ….? výročí upálení českého velikána a reformátora, Mistra Jana Husa, 
které si  připomeneme o státním svátku 6. července, jsme pro Vás připravili soutěž, 
kde si můžete ověřit své znalosti (možná ještě ze základní školy) či schopnost vyhledat 
potřebné informace.
 1. Jan Hus se narodil v:  a) Husinci  b) Husově  c) Husákově
 2. Vedle svého kněžského povolání byl:
  a) lékařem  b) rektorem univerzity  c) hejtmanem města
 3. Jan Hus neohroženě kázal v kapli:
  a) Pražské  b) Jeruzalémské  c) Betlémské
 4. Pro své učení byl upálen v: a) Kostnici  b) Avignonu  c) Wittenbergu
 5. Kolik roků uplyne letos od jeho smrti?  a) 400 let  b) 500 let  c) 600 let
 6. V roce 2005 obsadila osobnost Jana Husa v soutěži Největší Čech: 
  a) 3. místo  b) 7. místo.  c) 13. místo
 7. Pomník mistra Jana Husa najdeme na náměstí:
  a) Staroměstském  b) Václavském  c) Karlově
Správné odpovědi posílejte na adresu info@vojkovice.net.  Prvních 25 soutěžících z 
Dobratic s plným počtem bodů (všechny správné odpovědi)  obdrží  věcnou cenu v 
podobě Bible (překlad 21.století). Tyto ceny budou účastníkům soutěže předány bez 
jakýchkoliv dalších závazků.  Tuto soutěž připravil sbor Církve adventistů sedmého 
dne ve Vojkovicích.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY 

Na jarní část fotbalové sezóny 2014 -15
budou chtít velice brzy zapomenout všechny 
dobratické celky. Je to doslova bída. Dorosten-
ci ukončili soutěžní ročník několika potupnými 
porážkami a tak se není čemu divit, že skončili 
poslední. Lepší výkonnost zaznamenali žáci, 
ale ani oni se v posledních kolech neradovali z 
výhry. Stačí jim to na klidný střed tabulky. Nej-
více zklamaní z výsledků jsou muži. 
Zdálo se, že po podzimu budou hrát v pohodě 
a bez obav z nějakého ohrožení. Opak je však 
pravdou a každý zápas je tzv.záchranářský. Jak 
to nakonec dopadne, není v době uzávěrky 
tohoto čísla zřejmé, ale věříme našim fotbalistům, že se o to potřebné místo k udržení 
v 1.A třídě sportovně poperou.
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Sdružení rybníkářů obce Dobratice si Vás dovoluje pozvat na 8.ročník 

DĚTSKÝCH  RYBÁŘSKÝCH  ZÁVODŮ 
Pořádaných v sobotu 20.6.2015 na dobratických rybnících 

Zápis rybářů:  8.00 hod. 
Zahájení závodů:  9.00 hod. 

Ukončení závodů:  14.00 hod. 
 

Startovné:  50 Kč 
 
 
 

Srdečně zveme nejen malé závodníky s rodinami, 
ale také všechny příznivce přátelského posezení, 

dobrého jídla a pití. 
 

4. ČERVENCE 2015 OD 19hod. HŘIŠTĚ V DOBRATICÍCH

SKVĚLÁ HUDBA    SPECIÁLNÍ OBČERSTVENÍ
PŘIJĎTE SE POBAVIT                                             SLOSOVATELNÁ VSTUPENKA 100,-

ZA PODPORY

k tanci a poslechu zahraje brněnská skupina

V TRADIČNÍCH KROJÍCH VYSTOUPÍ SOUBOR NEA ELPIDA

TJ DOBRATICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VYJÍMEČNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK
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SOUKROMÁ HUDEBNÍ VÝUKA
NABÍZÍ VÝUKU 

NA HUDEBNÍ NÁSTROJE 

Klavír, akordeon, zobcové flétny – sopránová, altová, tenorová, basová
příčná flétna, kytara, trubka, baskřídlovka, pozoun a baryton

Zápis se uskuteční dne 1. září 2015  v ZŠ 
Dobratice v čase 13.30 – 15.30 hodin

Schůzku si můžeme individuálně domluvit  (mobil. číslo: 604 821 849).
Těší se na Vás  - Miriam Dýrrová dipl. um.



14

                                                                                                                                                                                     6/2015    Dobratický zpravodaj                                                                                           

 
Výběr zhotovitele, kupní smlouva  a smlouva o dílo na stavební akci:
Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice
Dobratice, dílčí část 1- stavební a dílčí část 2 - dodávka.
Účetní závěrka  Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o., k 31. 12. 2014.
Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 2/2015.
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka pro budoucí 
rodinný dům.
Výkon technického dozoru,  BOZP a smlouva o dílo s vybranou firmou pro stav-
bu:  Rekonstrukce vnitřních prostor budovy Obecního úřadu a hasičské zbrojnice 
Dobratice.
Rozsah víceprací u stavební akce  Dobratické centrum sportovních  aktivit. 
Výběr zhotovitele, zadání zakázky a smlouva o dílo na akci:  Nové grafické zpraco-
vání  a aktualizace pasportu komunikací a dopravního značení.
Schválení žádosti o dotaci na akci: Separace bioodpadů v obci Dobratice – 2. eta-
pa, ze Státního fondu Životního prostředí ČR.

 

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Na 10. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice     
                dne 1. 6. 2015 bylo projednáno:

Usnesení zastupitelstva obce Dobratice je zveřejněno na úřední desce Obecního úřa-
du Dobratice a na webových stránkách obce, které naleznete na www.dobratice.cz, 
pod odkazem obecní úřad – zápisy a usnesení.

UZÁVĚRKA PRO DALŠÍ ČÍSLO ZPRAVODAJE:
PÁTEK 10. července 2015

Dobratický zpravodaj, vydavatel: Obec Dobratice čp.49, tel.: 558 651 254, 558 651 387 
email: obec@dobratice.cz,  redaktor: Karel Moškoř, email.: k.moskor@seznam.cz , tel.:739 439 808 
ev.číslo MK ČR E 14306, náklad 400 ks, tiskne  MÍSTECKÁ TISKÁRNA s.r.o. Frýdek–Místek, výtisk zdarma

Právní záležitosti
S občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu, mezi 15.00 – 16.30 
hodinou na Obecním úřadě v Raškovicích a každou středu mezi 16.30 – 18.00 
hodinou v zasedací místnosti OÚ v Nošovicích (zelená budova potravin)
JUDr. Marcela Žoričová, formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv 
– včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování výminků a služebností 
(věcných břemen) apod. Je vhodné předem zavolat.
Kontakt: tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219, e-mail: zoric@atlas.cz.



Smažení vaječiny
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