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Dobratice dne 18.03.2019  
č.j.: OÚDobr-111/2019 

 
 

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, konaného                     
dne 11.03.2019  v 17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice  

 
Zastupitelstvo obce Dobratice 

 
 
A: S c h v a l u j e: 
6/1  Doplněný program 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice. 
6/2  Ověřovatele zápisu ve složení pan Radovan Otipka a pan Lukáš Lisník. 
6/3  Rozpočet obce Dobratice na rok 2019 jako schodkový dle přílohy č. 1 zápisu, ve výši: 
příjmy: 19 123 430 Kč, 
výdaje: 42 404 997 Kč. 
Schodek rozpočtu ve výši 23 281 567,-Kč, bude kryt zapojením přebytku vytvořeného 
v předchozích letech.  
6/4 Výběr firmy Strabag, a.s., IČ: 60838744, jako zhotovitele stavby s názvem:  Oprava části 
místní komunikace  4C. 
6/5 Výběr firmy Strabag, a.s., IČ: 60838744, jako zhotovitele stavby s názvem:  Oprava části 
místní komunikace  8C. 
6/6 Výběr firmy JACKO, projekty § vozovky, s.r.o., IČ:  27800440, jako zhotovitele stavby 
s názvem:  Zpracování projektové dokumentace a inženýring až po stavební povolení v právní 
moci na opravu místní komunikace  2C a 3C, v části obce Bukovice. 
 

B: S o u h l a s í: 
6/7 S obdržením přístupového klíče s možnosti nahlížení do elektronického výběrového 
řízení pro akci s názvem:  Rekonstrukce mostu M 07 přes VT Zbojičný. 
6/8  S  vyhlášením výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na stavební 
akci s názvem Dobratické centrum volnočasových aktivit. 
6/9a) S opravou venkovního vstupu, podestu a schodiště do objektu  OÚ Dobratice                  
a s opravou schodiště při vstupu do klubovny, na základně předložené cenové nabídky             
č. N182019, firmy Karin Bocková – stavební práce, IČ: 74098896. 
6/9b) Souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Karin Bocková – stavební práce,               
IČ: 74098896 pověřuje starostku podpisem této smlouvy.  

 
C: R o z h o d l o: 
6/10  O uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody                 
o umístění stavby IP-12-8024136/3, Dobratice 618/4, 4121476902, NNv, NNk, mezi obcí 
Dobratice a ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, v zastoupení na základě plné moci                 
Ing. Martinem Bartečkem, IČ: 47195355. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
6/11  O uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Dobratice a firmou Strabag, a.s., IČ: 60838744        
a pověřuje starostku podpisem smlouvy na akci:  Oprava části místní komunikace  4C. 
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6/12 O uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Dobratice a firmou Strabag, a.s., IČ: 60838744         
a pověřuje starostku podpisem smlouvy na akci:  Oprava části místní komunikace  8C. 
6/13 O uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Dobratice a firmou JACKO, projekty § vozovky, 
s.r.o., IČ:  27800440  a pověřuje starostku podpisem smlouvy.  
6/14  O uzavření budoucí smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti na pozemek p.č. 436/1, 
ostatní plocha, k.ú. Bukovice u Dobratic, vodovodní přípojka pro stavbu „Rodinný dům“,  
mezi obcí Dobratice a A.S.  a P.K.  ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.   
 
 
 

D: B e r e   n a   v ě d o m í: 
6/15  Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 18.2.2019. 
6/16 Informaci, že otevírání obálek v elektronickém výběrovém řízení na stavební akci             
s názvem: Rekonstrukce mostu M 07 přes VT Zbojičný, proběhne  dne 13.3.2019.  
6/17 Informaci o podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje, název programu: 
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019, název projektu: Dobratické 
centrum volnočasových aktivit.     

 

 
E: J m e n u j e: 
6/18 Komisi pro výběr nejvýhodnější nabídky na zhotovení projektové dokumentace pro 
stavební akci: Dobratické centrum volnočasových aktivit, ve složení: Radovan Otipka, 
Břetislav Bortlíček, Ondřej Spilka. Jako náhradníky navrhuje Lumíra Dvorského, Kateřinu 
Vitáskovou, Lukáše Lisníka. 
 

 
F: P o v ě ř u j e: 
6/19 Starostku obce paní Alenu Kacířovou zveřejněním vítězné nabídky akce s názvem: 
Rekonstrukce mostu M 07 přes VT Zbojičný na profilu zadavatele a podpisem smlouvy 
s vybraným uchazečem.  
6/20 Starostku obce paní Alenu Kacířovou vyhlášením výběrového řízení na zhotovení 
projektové dokumentace pro stavební akci: Dobratické centrum volnočasových aktivit             
a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. 
 
 
 
 
 Alena Kacířová      Radovan Otipka 
               starostka          místostarosta 
 
 
 
 
Zveřejněno dne: 18.03.2019 
Sejmuto dne: 03.04.2019 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 18.03.2019 – 03.04.2019 
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