
V Dobraticích dne 31.08.2018 
 
 

Obecní úřad Dobratice informuje podle § 93 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 

o 45. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, které se bude konat v pondělí  
10. září 2018 v 17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice 

 
 
Program jednání:  

1)  Schválení programu jednání.  

2)  Volba ověřovatelů zápisu. 

3)  Žádost Základní školy a mateřské školy Dobratice, okres Frýdek-Místek, p.o.,               

 o výjimku z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole ve školním roce 2018/2019. 

4)  Dodatek č. 3 ke Smlouvě číslo 200/2011 o pronájmu pozemků, mezi obcí Dobratice    a 

Tozos spol. s r.o. 

5) Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Dobratice a Hasičským záchranným 

sborem Moravskoslezského kraje. 

6) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohodu o umístění stavby  č. IV-12-

8001230/VB/007, Horní Tošanovice, kabel VN 22kV, mezi obcí Dobratice a  ČEZ Distribuce, 

a.s. 

7) Schválení smlouvy o vytvoření společného školského obvodu s obcí Dobrá. 

8) Informace o podání žádosti o individuální dotaci v odvětví kultury a památek na projekt: 

Komunitní knihovna Dobratice.  

9) Dohoda u ukončení nájemní smlouvy pohostinství Obecník.   

10) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny neuvolněným členům zastupitelstva. 

11) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva. 

12) Finanční příspěvek ve výši 1000 Kč na zajištění občerstvení okrskové volební komise pro 

volby do zastupitelstev obcí v říjnu 2018. 

13) Doplnění usnesení číslo 40/10 ze dne 5.2.2018. 

14) Informace o opravách komunikací v obci a ostatních zakázkách zadaných v měsíci červenci a 

srpnu 2018. 

15) Celostátní veřejná sbírka na zadluženou obec Prameny.  

16) Závěrečný účet SOPM Dobrá za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání 

hospodaření SOPM za rok 2017. 

17) Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána, Paskov, za rok 2017 včetně 

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Region Slezská 

brána, Paskov, za rok 2017. 

18) Žádost  Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o., o odpis nedobytné pohledávky. 

19) Různé.  

 

Zasedání zastupitelstva obce je veřejně přístupné. 
 
První den zveřejnění: 31.08.2018 
Poslední den zveřejnění: 10.09.2018 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  31.08.2018 – 10.09.2018 


