
Dobratice dne 12.2.2018 
č.j.: OÚDobr-110/2018 
 
 
Usnesení z 40. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 5. února 2018 
v 17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice  
 
 

Zastupitelstvo obce Dobratice 
 
A: S c h v a l u j e: 
 
40/1  Doplněný program 40. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice. 
40/2  Ověřovatele zápisu ve složení pan Stanislav Moravec a paní Iva Spratková. 

40/3 Pořádání kulturní akce „Den Dobratic“ dne 1.9.2018 a doporučuje podání žádosti            

o poskytnutí finančního příspěvku na tuto akci z fondu Dobrý soused 2018 u společnosti 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  
 
 
 
B: R o z h o d l o: 
 
40/4 O uzavření Přílohy č. 1/2018 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání 
s komunálním odpadem, mezi obcí Dobratice a Frýdeckou skládkou, a.s., IČ: 47151552.        
ZO pověřuje starostku jejím podpisem. 
40/5 O uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu 
provést stavbu s názvem Rekonstrukce mostu M07 přes VT Zbojičný, mezi obcí Dobratice a 
Povodí Odry, státní podnik, IČ: 70890021. ZO pověřuje starostku jejím podpisem. 
40/6 O uzavření Dodatku ke „Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb“ 
k dotaci na rok 2018, mezi obcí Dobratice a Místní knihovnou Dobrá, příspěvková organizace,  
IČ: 47999748. ZO pověřuje starostku jeho podpisem. 
 
 
C:  S o u h l a s í: 
 

40/7a)  S udělením výjimky z nejnižšího počtu dětí v Mateřské škole Dobratice, a to o 2 děti, 

s účinností od 5. února 2018, na školní rok 2017/2018, tj. celkem na 14 dětí. 

40/7b)  S udělením výjimky z nejvyššího počtu dětí v Mateřské škole Dobratice, a to o 4 děti, 

s účinností od 5. února 2018, na školní rok 2017/2018, tj. celkem na 28 dětí.  
40/8  Se vznikem pracovněprávního vztahu – uzavření dohody o provedení práce pro rok 
2018 s účinností od 5.2.2018 s členem zastupitelstva obce, panem Miloslavem Kratochvílem.  
40/9 S  vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem Rekonstrukce mostu 
M09 přes VT Zbojičný. 
40/10 Se zadáním zakázky na zpracování projektové dokumentace pro stavbu s názvem 
Lesopark Dobratice – úpravy areálu u hřiště, 1. etapa,  panu Ing. achr. Martinu Foldynovi,                      
IČ: 74898299, v souladu s předloženou nabídkovou cenou. 



40/11 Se zadáním zakázky na stavbu s názvem Výměna stávajícího vedení VO Podlesí, firmě 
ČEZ, Energetické služby, s.r.o., IČ: 27804721, v souladu předloženou nabídkovou cenou.  
40/12 Se zadáním zakázky na stavbu s názvem Doplnění světelných bodů v Dobraticích, firmě 
ČEZ, Energetické služby, s.r.o., IČ: 27804721, v souladu s předloženou nabídkovou cenou.  
40/13 Se zpracováním odpovědi paní starostky k podnětu č.j. 50/2018, dle projednaného 
návrhu.   

 

D: B e r e   n a   v ě d o m í: 

 

40/14  Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 10/2017, bez připomínek. 
40/15 Uzavření Smlouvy číslo Z_S24_12_8120055389 na realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi obcí Dobratice a ČEZ Distribuce a.s., ze 
dne 20.7.2017. 
40/16  Podání žádostí o poskytnutí dotace na projekt s názvem Studie nakládání s odpadními 
a dešťovými vodami na území obce Dobratice, kód programu ŽPZ/02/2018 a na projekt s 
názvem Rekonstrukce mostu M07 přes vodní tok Zbojičný v Dobraticích, kód programu 
RRC/01/2018, bez připomínek.  
40/17  Souhrnné informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství měst a obcí.  
40/18  Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19.11.2017. 
40/19  Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 8.1.2018. 
40/20  Plán jednání kontrolního výboru obce v roce 2018. 
40/21  Inventarizační zprávu obce Dobratice ke dni 31.12.2017, bez výhrad. 

 
E:  J m e n u j e: 
 
40/22 Členy komise pro výběr nejvýhodnější nabídky na zhotovitele akce s názvem 
Rekonstrukce mostu M09 přes VT Zbojičný, v tomto složení: Radovan Otipka – předseda, 
Miloslav Kratochvíl – člen, Stanislav Moravec – člen. Jako náhradníci jsou jmenováni: 
Břetislav Bortlíček, Břetislav Blahut, Lumír Dvorský. 
 
 
 
--------------------      ------------------------------ 
Radovan Otipka           Alena Kacířová 
místostarosta                     starostka 
 
 
 
 
 
 
První den zveřejnění: 12.2.2018 
Poslední den zveřejnění: 28.2.2018 
Zveřejněno  elektronicky: 12.2.2018 – 28.2.2018 

 

 


