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Milí čtenáři Dobratického zpravodaje,
i takovou krásu, jakou je rozkvetlá sakura na úvodní straně zpravodaje, najdete v 
naší obci.  Za možnost vyfotit si tuto jarní jídelnu včel, čmeláků a motýlů děkuji 
manželům Dybovým, kterým zdobí zahradu. 
Tento měsíc jsme pro vás připravili rozhovor s paní Dušenkovou, novou nájemkyní 
pohostinství Obecník. Pestré informace přidali také fotbalisté a šachisté TJ Dobratice.   
                                                        

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
V pondělí dne 9. května 2016 proběhne v obci Dobratice očkování 
psů proti vzteklině. Podle zákona o veterinární péči musí být každý pes 
starší třech měsíců vakcinován. Poplatek za očkování jednoho psa činí 
120 Kč a je splatný ihned na místě. Pes musí mít náhubek a musí být 
v doprovodu osoby, která je schopna udržet psa při zákroku, nezapo-
meňte očkovací průkaz psa. 
Všichni, kteří byli v loňském roce na očkování se svým psem, mají v očkovacím prů-
kazu napsáno nebo jim bylo u očkování sděleno, zda musí přijít i v roce letošním, 
nebo stačí vakcinace jednou za dva roky. 
Pokud si nebudete jisti, můžete se informovat po 19:00 hodině u paní doktorky 
Sušovské, telefon 558 696 271. Pokud bude mít někdo zájem i o jinou očkovací 
vakcínu, může se také domluvit na uvedeném telefonním čísle.
Očkování psů proběhne na třech místech:
• Od 16:00 do 16:15 hod. rozcestí ke Komorní Lhotce – autobus. zastávka.
• Od 16:20 do 16:45 hod. před budovou Obecního úřadu Dobratice.
• Od 16:50 do 17:00 hod. na křižovatce (u p. Szczeczora) na Bukovicích.

INSTALACE VZORKŮ SVÍTIDEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Vážení občané, snahou Zastupitelstva obce Dobratice je mimo jiné neustálé hledá-
ní způsobů zlepšování prostředí, ve kterém společně žijeme a v roli řádného hospo-
dáře hledání jakýchkoliv úspor. V současné době se zabýváme možnostmi vylepše-
ní sítě veřejného osvětlení s požadavkem zachovat nebo popřípadě zlepšit kvalitu 
veřejného osvětlení a s cílem hledání úspor. Síť veřejného osvětlení má v současné 
době v Dobraticích  tři  části (Dobratice-střed, Dobratice-Bukovice a Dobratice-Pod-
lesí), kde je nainstalováno 173 ks výbojkových svítidel, jedno svítidlo má instalovaný 
příkon 70 W. Zvažujeme postupnou výměnu těchto svítidel za úspornější LED sví-
tidla při zachování kvality osvětlení a s cílem úspor el. energie, které pak přinesou 
úspory � nanční. V posledním období jsme byli osloveni řadou � rem, které se touto 
oblastí zabývají s nabídkou instalování nových svítidel LED, � rma ECO LED SOL s.r.o. 
nám nabídla bezplatnou nezávaznou instalaci vzorků takovýchto svítidel. Tyto typy 
jsou nyní nainstalovány např. v obcích Třanovice a Horní Bludovice. Zastupitelstvo 
obce proto rozhodlo na svém zasedání dne 14. 3. 2016 využít nezávazné nabídky 

Ilona Spilková
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� rmy ECO LED SOL s.r.o., nainstalovat v naší obci 5 ks venkovních LED svítidel Sreed 
ESS  (á 22 W), a to v prostoru silnice před obecním úřadem v Dobraticích, kdy tři sví-
tidla budou umístěna na každém sloupu, dvě ob jeden sloup. 1 ks (16 W) pak bude 
umístěn na vedlejší komunikaci směrem od rybníků na Komorní Lhotku u potoka 
Zbojičný. Vzorky budou umístěny na dobu jednoho měsíce, a to od poloviny dub-
na do poloviny května 2016.
Můžeme tedy všichni posoudit, zda nám budou tato svítidla vyhovovat při dodržení 
nezbytných požadavků na kvalitu a požadavků svítivosti, danou pro tento typ 
komunikace. Vaše názory nám můžete sdělit osobně, e-mailem na obec@dobrati-
ce.cz nebo písemně do schránky obce. Na základě tohoto zkušebního provozu pak 
budeme rozhodovat, zda světla začneme postupně vyměňovat. Přivítáme názory 
všech občanů Dobratic. Děkujeme.     
                                                                               Ing. Břetislav Bortlíček, člen zastupitelstva obce

JARNÍ ZAMYŠLENÍ 
Vážení spoluobčané, jaro je tady a práce na zahradách a polích jsou již v plném 
proudu. Mnozí z nás k těmto činnostem již dávno nepoužívají ruční nástroje, tak jak 
to dělali naši předkové. Ne proto, že bychom byli manuálně méně zruční, ale proto, 
že prostě nemáme čas. A tak proč nevyužít moderní techniku?  
Avšak mezi hlavní důvody, proč si naše zahrady tak pěstíme a čím se lišíme od oby-

vatel měst, je odpočinek, který sebou pobyt v přírodě přináší. Nic 
nenahradí a nepohladí na duši více, nežli posezení ve stínu stromů 
za zpěvu ptáků a s pohledem na práci, kterou jsme své zahradě 
věnovali a která nás každý den překvapuje tím, jak to jen příroda 
umí, když čaruje.  
Pokud tedy i vy budete zvelebovat své okolí, pokuste se, prosím, 
předem vyhodnotit, kolik hluku vyprodukujete a zda doba, kterou 

jste k těmto pracím zvolili, je vhodná a nebude narušovat odpočinek vašich souse-
dů. 
Není vždy jednoduché najít ten správný čas, ale každý z nás by měl být natolik uvě-
domělý, aby pochopil, že minimálně ve dnech klidu a v NEděli se NEpracuje! (a když 
…, tak potichoučku). 
A na závěr jedno pravdivé moudro našeho souseda: „Dobrý soused je někdy více, 
nežli rodina“. Nepokazme si tedy své vzájemné vztahy, budeme vedle sebe žít a 
můžeme se potřebovat! 
       Přeji krásné jaro, Iva Spratková

TERMÍNY PRO UZÁVĚRKU SBĚRU DAT DO ZPRAVODAJE
Termíny pro zasílání článků, inzercí, pozvánek a fotogra� í pro následující 
4 měsíce:
pátek  6. 5. 2016  pondělí  4. 7. 2016
pátek  3. 6. 2016  pátek   5. 8. 2016
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E-SHOPY V DOBRATICÍCH
Do některého z příštích vydání Dobratického zpravodaje připravuji článek  na   
téma e-shopy v obci. Má-li váš e-shop výdejní místo v Dobraticích, pak mne 
prosím neváhejte kontaktovat, děkuji.                 
                                                                          Ilona Spilková, ilona.spilkova@centrum.cz             

PODĚKUJ HORÁM, ANEB VELKÝ JARNÍ ÚKLID BESKYD II.
V sobotu 23. dubna 2016 se uskuteční II. ročník Velkého jarního úklidu Beskyd, 
kterou pořádá spolek Čisté Beskydy. Na 14 místech si mohou zájemci od 9 do 15 hod. 
vyzvednout pytle na odpad a pak je na kterémkoliv z nich vrátit. Každý sběrač obdrží 
malou pozornost a dospělí navíc poukázku na jedno pivo od pivovaru Koníček. Po 
uzavření sběrných míst jste od 16 hod. zváni na malý ekologický festiválek na Čeladné, 
kde pro vás bude připravený bohatý hudební program. Do kampaně se zapojila řada 
sportovních osobností, jako jsou například dva skvělí trailoví běžci Marek Causidis a 
Jan Zemaník. Neváhejte a zapojte se i vy! 
Více informací na www.cistebeskydy.cz. 



POHOSTINSTVÍ OBECNÍK 
Původní využití současných prostor Obecníku si mnozí z nás už nepamatují. A možná 
vás překvapí, že byla budova využívána například pro účely jatek, holičství nebo jako 
klubovna socialistické mládeže. Také dětská doktorka Špetlová tady měla poradnu a 
při pravidelných návštěvách ošetřovala malé dobratické pacienty. Některé roky zde 
sídlila knihovna, jindy prostory zely prázdnotou. Od roku 1992 manželé Jiří a Jarka Šev-
číkovi s Alexandrem a Marcelou Causidisovými prostory pronajímali za účelem pro-
vozu večerky. Následně v roce 1994 Ševčíkovi začínají s pohostinstvím. V té době se 
více než do Obecníku chodí jednoduše do „Ševčíka“. O deset let později v březnu 2004 
Ševčíkovi končí. V červenci téhož roku si Obecník pronajímá pan Capcara a následně 
v listopadu 2004 paní Capcarová, která vede pohostinství až do ledna letošního roku, 
tedy více než 11 let. Od února 2016 se péče o štamgasty ujímá paní Barbora Dušenko-
vá. Něco ze svých vizí a plánů, které se svým přítelem Jiřím Šebestou mají, mi prozradili 
v krátkém rozhovoru. 
Poslední březnovou středu odpoledne přicházím do Obecníku, kde už na mě čekají. 
Aniž bych to tušila, přišla jsem v den, kdy malá Leontýnka, dcerka Barbory a Jiřího, slaví 
své krásné první narozeniny.

Odkud a kdy vás vítr zavál do Dobratic?
Do Dobratic jsme se přistěhovali z Ostravy v červenci loňského roku. 
Jak vás napadlo pronajmout si hospodu v Dobraticích?
Hospodu jsme s partnerem chtěli vždycky. A vzhledem k tomu, že se v místě našeho 
bydliště naskytla příležitost, chopili jsme se jí. Bereme to jako výzvu.
Zkušenosti s pohostinstvím máte nebo plavete v nových vodách?
Já jsem se podílela na vedení studentského klubu na Ostravské univerzitě, kde jsme 
mimo jiné spolupořádali Majálesy. Jirka vedl kavárnu pro diváky a klub pro herce v 
divadle v Českém Těšíně. Takže zkušenosti už máme.
Co už se vám podařilo změnit v Obecníku?
Nově jsme nekuřáckou restaurací! Rozloučili jsme se s dekoracemi a různými jinými 
předměty ze stěn v pivnici. Postavili jsme nový prostornější bar a vymalovali. V banket-
ce Jirka opravoval vlhké stěny. Také koberec je vyčištěný.
A na co se chystáte?
Vymalujeme banketku a připravíme v ní hrací koutek pro děti. Nebude chybět samo-
statný vchod zvenku, aby banketka plnila funkci útočiště pro rodiny s dětmi a jako 
prostor na pořádání oslav či akcí. Pohráváme si také s myšlenkou využití těchto prostor 
pro příjemnou kavárnu nebo cukrárnu, ještě uvidíme.
Místnost, ve které je nyní kulečník, bude „hernou pro mladé“. Kulečník vystěhujeme, z 
akustických a tepelných důvodů snížíme strop, na zem položíme koberec.  Počítáme s 
pohovkou, stolním fotbálkem, šipkami, jukeboxem. Samozřejmostí je poker, který už 
má v Obecníku tradici. 
Venku budeme řešit nové posezení, protože to stávající je v kritickém stavu. Pro děti 
počítáme minimálně s pískovištěm, houpačkou a skluzavkou.

Dobratický zpravodaj                                                                                           
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Vaříte?
V současné době nevaříme, ale postupně bychom chtěli kuchyni zprovoznit. Alespoň 
do té míry, abychom nasytili cyklisty a turisty, kteří se u nás zastaví.
Kdo v Obecníku obsluhuje, došlo k personálním změnám?
Paní Zuzana Vojvodíková, která zde již pracovala, s námi zůstala a zastává největší kus 
práce servírky. Já se role servírky ujímám jednou za 14 dnů o víkendu. Na výpomoc 
máme mladou brigádnici. 
A teď asi otázka nejdůležitější. Jaké čepujete pivo?
Aktuálně čepujeme pivo Radegast 10˚ a 12˚. V létě přibude Plzeň. Abychom se zdo-
konalili ve výčepním řemesle, půjdeme do školy čepování v Nošovicích. Našim hos-
tům pak budeme čepovat pivo „na hladinku, mlíko, šnyt a čochtan“. V rámci prvotních 
úprav jsme pivo přestěhovali pod bar. Díky tomu se do pípy dostává nejkratší možnou 
cestou. Pravidelná odborná sanitace je pro nás samozřejmostí.
Na co jiného, mimo pivo, o kterém jste nám už řekla, nás do Obecníku pozvete?
Máme standardní alkoholický i nealkoholický sortiment, nově nabízíme hostům kva-
litní džusy. Kofola je zatím láhvová, v létě bude i čepovaná a nanuky. Počítáme s ovoc-
nými pivy. Nechybí slané a sladké drobnosti. Chceme pořádat turnaje ve stolním fot-
bálku, v létě grilovačky apod.

Povídaní s Barborou a Jirkou bylo příjemné. S nadšením mi vyprávěli o plánech, na 
jejichž realizaci se evidentně těší. Budete-li mít chuť na dobře vychlazený Radegast 
nebo v létě na Plzeň, určitě zajděte do dobratického Obecníku. 
Barboře a Jiřímu děkuji za rozhovor. Panu Gurníkovi a rodičům za informace k historii 
tak dávné, že už ji v šanonech nenajdete.                                                                                                  

  Ilona Spilková

Bydlím v této lokalitě 
a dobře ji znám.
Ráda Vám pomohu 
s prodejem i koupí 
Vaší nemovitosti.
Bezplatné poradenství 
je samozřejmostí.

MÁTE JIŽ SVÉHO OSOBNÍHO MAKLÉŘE?
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FARNOST DOBRATICE

Milí spoluobčané, od 20. března jsme ve farnosti začali prožívat Velikonoční svátky, 
které v katolické církvi pokračují velikonoční dobou až do 15. května. Vrcholem 
Velikonoc bylo velikonoční třídenní, které obohatilo každého, kdo se zúčastnil 
některého z nabízeného programu  v našem kostele.
Pro připomínku: 
19. dubna slavíme památku Sv. Expedita - přímluvce v naléhavých potřebách, 
jehož obraz je umístěný v kostele na pravém bočním oltáři. 
20. dubna máme zajištěnou od 16.30 hod. exkurzi v Hyundai. Jsou ještě volná 
místa. Je nutno se zapsat na listinu v kostele do seznamu návštěvníků. Neváhejte.
3. května v 18 hod. budeme slavit tzv. malou pouť sv. Filipa a Jakuba.
8. května budeme slavit tradiční poutní den (velkou pouť), na který Vás srdečně 
zveme (vše je uvedeno na plakátu). 

Na závěr k zamýšlení krátký citát našeho Papeže Františka 
„Je to závist, která tě navádí k tomu, abys dobro u druhého, viděl jako něco, co je 
namířeno proti tobě.“   
                                                                                    Marek Puzoň, www.farnostdobratice.wz.cz
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PŘÁTELSKÝ ŠACHOVÝ TURNAJ
Dne 2. 4. 2016 se odehrál již pátý ročník Přátelského šachového turnaje mezi Dob-
ratickým klubem důchodců a dětmi šachového kroužku při ZŠ v Dobraticích.
Turnaj se hrál na tři kola, kdy jedinou výhodu měly děti, když hrály 2x bílými � gur-
kami. Po odehrání turnaje jsme uznali, že tyto dva týmy jsou výkonností naprosto 
rovnocenné! Za důchodce uhrál všechny 3 body pan Kamil Sobek a za žáky uhrál 
3 body Ondřej Gongol.
Turnaje se účastnily tyto děti: Jakub Sobek, Jan Sobek, Barbora Sobková, Vanesa 
Volná, Vendula Cebulová, Ondřej Gongol, Ondřej Matusík, Lukáš Pavelek a David 
Dvorský. Za klub důchodců hráli: Milan Thiel, Bohuslav Tvrdý, Jan Gurník, Dušan 
Birkáš, Antonín Šigut, Milan Hlisnikovský, Kamil Sobek.
                                                                                                     Za šachový oddíl Miroslav Čubok 

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY SOUTĚŽE ŠACHISTŮ
Pořadí po 10. kole Okresního přeboru družstev Frýdku-Místku:
1. TJ Dobratice “A” 
2.  Beskydská šachová škola “F” 
3.  TJ Sokol Lhotka
4.  Sokol Brušperk “B” 
5.  TJ Bystřice
6.  Sokol Dobrá “B” 

7.  Beskydská šachová škola “E” 
8.  TJ Vendryně “B” 
9.  ŠO TJ Sokol Mosty u Jabl. “B” 
10. TJ Dobratice “B”
11.  TŽ Třinec “D” 
12. Sokol Dobrá “C” 
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TURNAJ V BADMINTONU
V sobotu 19. 3. 2016 se pod záštitou obce konal 3. ročník turnaje smíšených párů v 
badmintonu. Turnaje o putovní pohár se účastnilo celkem 13 dvojic. Trofej nejcennější 
vybojovala dvojice z Vratimova. Lonští vítězové obsadili 5. místo. Nejlepší dobratický 
pár skončil na 3. místě, když jim postup do � nále unikl jen o 2 míčky. Zúčastnění kon-
statovali, že se jim turnaj líbil a že byl náročnější než loni. Obci náleží poděkování za 
podporu turnaje. 
Výsledky turnaje v badmintonu:
 1. Roman Chuděj + Lambrini Christu
 2. František Kočíb + Petra Piechurová
 3. Hubert Mec + Monika Maršálková
 4. Patrik Lýsek + Martina Dresmerová
 5. Zdeněk Novák + Marie Szalongová
                                 Hubert Mec
FOTBALISTŮM ZAČALA SEZÓNA
Poslední březnovou sobotu se na dobratickém hřišti utkali v prvním jarním zápase 
domácí fotbalisté s Bystřicí, která byla po podzimu na 3. místě. Pro Dobratice to je 
nejméně oblíbený soupeř, protože se jim ještě nepodařilo s ní bodovat a dokonce 
vstřelit ani jedinou branku. Kádr mužů doznal po podzimu několika změn, a tak 
chceme některé posily představit: do branky přišel na hostování z MFK Frýdek – 
Místek Dominik Hill, do pole pak ze stejného klubu Martin Šimik a Stanislav Špok, z 
Bašky je na hostování Radim Číž, z Horní Suché bývalý hráč Dobratic Lukáš Zeman 
a z hostování je zpátky Michal Dobiáš. V domácím dresu budou scházet Lukáš Somr 
(zpět v Sedlištích) a Michal Hlaváč okusí vyšší soutěž ve Frýdlantu n. O. Ze zdra-
votních a jiných důvodů nebyli k dispozici ani Petr Tesarčík, Tomáš Světlík, Ondřej 
Skotnica, Dominik Kolář a Petr Gongol. Na trenérskou lavičku se po půlroční odmlce 
vrátil staronový trenér Marián Korabík.
Na druhé jarní utkání by nejraději dobratičtí brzy zapomněli. V Ženklavě podlehli 
Veřovicím hladce 0:3, když zcela propadli herně už v prvním poločase.
Z dosavadních výsledků mužů TJ Dobratice:
Dobratice – Bystřice 3:2 (2:1), branky Marián Causidis 2 a D. Dobiáš, zápas vidělo cca 
120 diváků,
Veřovice – Dobratice 3: 0 (3:0).
Mládežnické celky Dobratic první zápasy teprve čekají (začínají až po uzávěrce čís-
la). O tom, jak se jim vedlo v dalších zápasech zase v příštím zpravodaji.
             Karel Moškoř

FOTBALOVÉ ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ŽÁKŮ A DOROSTU
Ve dnech 3. 3. – 6. 3. 2016 se 16 fotbalistů z řad žáků a dorostu TJ Dobratice připravo-
valo na fotbalové jaro na TZ Višňovka.
Soustředění se účastnili: Bado Filip, Bargel Dominik, Bargel Martin, Bezecný Jakub, 
Bezecný Jan, Fluksa Lukáš, Hajdík Kryštof, Jásek Jiří, Kaňok Ondřej, Kohut Alexandr, 
Majer David, Maleček Jakub, Michalák Filip, Paranycz Lukáš, Pohludka Michal, Vrábel 
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Daniel, Bezecná Michaela (zdravotník, kuchařka), Bezecný Jiří (vedoucí, trenér).

Na soustředění jsme se zaměřili především na fyzickou přípravu – zařazeno bylo 
množství běhů, sprinty, posilování. Pro herní přípravu jsme 3x využili tělocvičnu v 
Dobraticích. V sobotu večer jsme si vyšlápli na Prašivou a pro zpestření hráli turnaje ve 
stolním tenise. První večer nás navštívil předseda TJ Dobratice pan Břetislav Bortlíček s 
nímž kluci pobesedovali a byly jim předány oddílové teplákové soupravy.
S průběhem soustředění jsem spokojen. Kluci, ačkoli věkový rozdíl mezi nejmladším a 
nejstarším byl téměř 10 let, plnili své úkoly vcelku svědomitě a jejich chování bylo taky 
dobré. Počasí nám přálo a o naše plná bříška bylo postaráno díky výborné kuchyni. 
Poděkování patří: Petře Samkové (pomoc v kuchyni), panu Horylovi a manželům Kohu-
tovým (vynikající guláš), panu Zrzavému (sladké koblížky), Josefovi Slavickému nejml., 
Mariánu Causidisovi, Ivovi Klesniakovi (všichni pomoc v tréninku), Danielu Dvořákovi 
(doprava stolu na stolní tenis), Petře Badové (tělocvična), Pavle Malečkové (mu�  ny), v 
neposlední řadě a především mé ženě Michaele.
                                                                                                                                                      
V životě nikdy nic nevyhraješ, pokud nepřekonáš překážky, na které narazíš. Nevyhýbej se 
jim. Neobcházej je. Překonej je.“   
                                                                                                         
VOJKOVICE CUP - TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ V SÁLOVÉ KOPANÉ 
25. 3. 2016 se na SŠED ve Frýdku-Místku konal turnaj Vojkovice Cup v sálové kopané 
starších žáků. Dobratičtí žáci obsadili pěkné 3. místo v konkurenci týmů Dobrá, Tošano-
vice, Raškovice, Lučina a Vojkovice. Turnaj zaslouženě vyhrály Tošanovice, 2. místo obsa-
dila Dobrá. I přes to, že někteří hráči byli zranění a celkově je naše žákovská základna užší 
než u ostatních celků, kluci se dokázali dobře namotivovat a po vypjatém postupovém 
utkání s Raškovicemi porazili jednoznačně Vojkovice v souboji o třetí místo. Děkuji jme-
novitě panu Malečkovi a manželům Bezecným za spolupráci a organizaci, bez které by 
chlapci nemohli úspěšně reprezentovat obec a TJ Dobratice.
                                                                                                                                                        Ondřej Spilka

Jiří Bezecný

C. Ronaldo

PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu, mezi  15:00 - 16:30 hod. 

na Obecním úřadě v Raškovicích 
a každou středu mezi 16:30 – 18:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 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.

Kontakt:  tel. i fax. 596 810 741, mobil 603 447 219 
e-mail: zoric@atlas.cz 
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Na 20. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice
dne 14.  3.  2016 bylo projednáno: 

Rozpočet obce Dobratice na rok 2016.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s TJ Dobratice, 
z.s.  a Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s Římsko-
katolickou farností Dobratice.
Pověření starostky prováděním rozpočtových opatření, a to v příjmové části 
rozpočtu v plné výši a ve výdajové části rozpočtu do výše 200 tisíc Kč, jednot-
livého ukazatele v rámci jednoho rozpočtového opatření. 
Pojistná smlouva s pojišťovnou Kooperativa, a.s. ohledně změny pojištění 
osobního automobilu KIA CEED. 
Vyhlášení výběrového řízení na zadání zakázky s názvem ČOV pro Obecní 
úřad a Obecník Dobratice. 
Navýšení kapacity žáků z počtu 57 na 87 žáků ve školní družině Základní
školy a mateřské školy Dobratice, okres Frýdek-Místek, p.o. 
Smlouva o zřízení věcného břemene č. 9900086074_1/VB s RWE Distribuční 
služby, s.r.o. 
Sdělení ke změně v účelu užívání budovy č.p. 283, k.ú. Bukovice, na výrobu 
masných produktů a znění odpovědi v této záležitosti. 
Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZO Dobratice v sou-
ladu s novelou Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Rozhodnutí o pokácení lípy rostoucí před obecním úřadem z důvodu špatné-
ho zdravotního stavu dřeviny.
Podání žádosti o dotaci u Hasičského záchranného sboru ČR z programu 
Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2017 na rekonstrukci vozidla Tatra 
T-815 CAS 32. 
Vyhlášení výběrového řízení na realizaci zakázky s názvem Chodník od
železničního mostu až po MŠ Dobratice - III. etapa a zadání zakázky na výběr 
zhotovitele stavby � rmě D.P.R. Management, s.r.o. 
Zadání zakázky za třetí etapu klimatizace budovy obecního úřadu � rmě
Spetech Technology, s.r.o.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.
IP-12-8018618 Dobratice, p. Darnady, kNN, VB007 s � rmou PRo� Projekt, s.r.o.
Zápis z jednání � nančního výboru.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Dne 10. 5. 2016 bude v obci Dobratice přerušena dodávka el. energie v době 
od 7:30 do 15:00 hodin.  V dotčené oblasti vylepí zástupci ČEZ informační plakáty. 
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Na 21. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice
dne 11.  4.  2016 bylo projednáno: 

Výběr � rmy a zadání zakázky na zhotovení stavební akce ČOV pro Obecní úřad 
a Obecník Dobratice, � rmě K2 stavební Moravia s.r.o, IČ:28573994, včetně schvá-
lení smlouvy o dílo s vybranou � rmou. 
Zajištění výkonu inženýrské činnosti, výkonu technického dozoru stavby a koor-
dinátora BOZP při práci na staveništi pro akci s názvem ČOV pro Obecní úřad a 
Obecník Dobratice, � rmě Ingesta spol. s r.o., včetně schválení smlouvy o dílo s 
vybranou � rmou.
Pojistná smlouva mezi obcí Dobratice a  pojišťovnou Kooperativa, a.s. na kom-
plexní pojištění majetku obce. 
Poskytnutí � nančního daru Charitě Frýdek-Místek z rozpočtu obce Dobratice ve 
výši 4000 Kč, na pořádání bene� čního koncertu Gentlemen Singers.
Schválený rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky pro rok 2016. 
Zápis z jednání kontrolního výboru. 
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14200123 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rám-
ci Operačního programu ŽP, mezi obcí Dobratice a Státním fondem Životního 
prostředí ČR. 
Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 1/2016 a 2/2016 
Nabídka účasti v projektu Centra společných služeb a členství ve svazku obcí 
Region Slezská brána.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
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                              SZT – MARŠÁLEK
                                 Servis Zahradní Techniky

Otevírací doba:    Provozovna:
ÚT 08:00-11:30  12:30-17:30   Dobratice 215
ST  08:00-11:30  12:30-14:30  
ČT  08:00-11:30  12:30-14:30   e-mail:SZT-M@seznam.cz 
     www.SZT-M.cz
Oprava pouze benzínových strojů.  tel.: 605 334 603






