DOBRATICKÝ

zpravodaj

Slovo paní
starostky

Dobratice
zpívaly koledy

Pozvánka na
obecní ples

www.d ob ratice.c z

01/2020

VÁNOČNÍ JARMARK VE ŠKOLE

Dobratický zpravodaj / 3

01/2020

Zprávy obecního úřadu

Slovo starostky
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych se úvodem ještě
vrátila k loňskému roku, který byl podle
předpovědí opravdu klidný a úspěšný.
Hlavními investičními akcemi obce byly
rekonstrukce mostu na místní komunikaci
od rybníků směrem na Komorní Lhotku
a rekonstrukce povrchu místních komunikací od obchodu směrem na Hranice
a dále na Bukovice. Také jsme připravovali
podklady pro akce na další roky. Byla
zpracovaná Studie nakládání s odpadními
a dešťovými vodami, která je podkladem
pro rozhodování o strategii obce, které
ještě probíhá.
Připraven je projekt pro vybudování
volnočasového areálu u hřiště, který tvoří
dvě části – Zázemí a Lesopark. Na realizaci
Lesoparku usilujeme o získání dotace, na
vybudování Zázemí bohužel pro letošní
rok příslušný dotační titul vyhlášen nebyl.
Studie je zveřejněna na webových stránkách obce.
Dále byla zpracovaná projektová
dokumentace a bylo vydáno stavební
povolení pro rekonstrukci místní komunikace na Bukovicích s odbočkou na Nižní
Lhoty. Povrch komunikace v délce téměř
2 kma průměrné šířce 3,5 m bude potažen

6 cm nového asfaltového koberce, vznikne
zde 16 výhyben, dva zpomalovací prahy,
rychlost bude omezena na 30 km/h.
Rozpočtové náklady jsou ve výši téměř
6 mil. Kč. Naším záměrem je zajistit akci
tak, aby byla provedena ihned, jakmile to
klimatické podmínky dovolí.
A dále je připravena rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci, kdy budou
všechny stávající sodíkové lampy nahrazeny novými LED svítidly. Tím dojde ke
snížení spotřeby elektrické energie o dvě
třetiny, současně se zvýší svítivost a světelný tok bude nasměrován směrem dolů.
U větve Podlesí bude stávající elektrické
vedení nahrazeno izolovaným vodičem,
což by mělo snížit počet výpadků. Na tuto
akci jsme podali žádost o dotaci, ale nebudeme čekat na její výsledek a zajistíme ji
také co nejdříve.
Na vytváření dobré atmosféry v obci
mají podstatný vliv místní spolky, škola,
školka. Společenské akce, které pořádají
a také akce pořádané kulturní komisí obce
nám umožňují spolu pobýt a pobavit se.
Přeji jim a také všem občanům, aby se
i v letošním roce vše dařilo, přeji zdraví
a radost ze života.
Alena Kacířová, starostka
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Dobratice zpívaly koledy
Takový mumraj ještě Dobratice v celorepublikové akci „Česko zpívá koledy“,
nezažily. „Náměstíčko“, jak jsem si pojmenoval veřejné prostranství u obecního úřadu, zažilo zatím největší diváckou kulisu,
co bylo slavnostně otevřeno. Nápad, spojit

tradiční zpívání koled s možností stánkového prodeje a rozsvícením vánočního
stromu, se povedl. Už od čtyř hodin odpoledne se začali scházet občané Dobratic
i z jiných okolních obcí, aby před hlavním
programem navštívili stánky s nabídkou
mnoha věcí spojených s vánočním časem.
Kdo chtěl, tak si mohl koupit dárek pro
sebe, ale i pro své blízké. Plejáda prezentace vlastních produktů nemá omezení
a lidé mohli sáhnout do svých peněženek a udělat radost nejen prodávajícím.
Chladné počasí doslova vyzývalo si dát
například punč, grog, medovinu, výborný
guláš, klobásku, či hamburger. Kulturní
program se odvíjel na architektonicky
povedeném pódiu před prostranstvím
úřadu. Úvod našeho společného sdílení

jsme začali minutou ticha za oběti tragické
události ve fakultní nemocnici v Ostravě –
Porubě. Po té začal podvečerní chvíli svým
vystoupením pozvaný Svatomichaelský
pěvecký sbor z Řepišť. Sbor vznikl před
deseti léty z iniciativy exstarosty pana
Kožušníka a myšlenka to byla podle toho, co jsme
slyšeli, přímo báječná. Než přišel
čas 18 hodiny,
tak těsně předtím
došlo k rozsvícení
nádherného vánočního stromku.
Na pódiu mezitím
už nastoupili nám
známí aktéři ke
zpěvu koled a to
místní farní sbor
Filia a děti ze ZŠ
Dobratice. Milým
překvapením bylo spontánní připojení se
hostů – zpěváků z Řepišť. Česko zpívá koledy je podporování regionálním Deníkem,
ten také dodal potřebné zpěvníky s vánočními písněmi a přítomní občané všech
generací si s chutí šest vybraných koled
zazpívali. Marně jsem se snažil spočítat,
kolik se nás v ten středeční večer sešlo, ale
když jsem skončil u čísla něco kolem 450
osob, dál jsem již nepokračoval. S dětmi
na prolézačkách, stánkáři u svých stánků,
jsme se dostali pomalu k pětistovce a to je
na tak malou obec unikátní číslo! Závěr té
oficiální části patřilo pozdravům. Nejprve
se mikrofonu ujal místní pan farář J.Wojnar a po něm pronesla předvánoční zdravici i s novoročním přáním paní starostka
A.Kacířová. A pak se znova zpívalo, přidaly
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se další vánoční písně i sólová
vystoupení žáků. Jediné, co asi
chybělo především dětem k dokonalé předvánoční atmosféře,
byla bílá sněhová nadílka. Jinak
to byl ale moc
pěkný podvečer
a každý kdo přišel, si mohl z něj
odnést něco pěkného do svého
domova. Poděkování patří všem, kteří
moc pěkně připravili naše náměstíčko,
podpořili dobrou věc, včetně finanční

podpory firmy Hyundai v rámci projektu
Dobrý soused.

Text + foto: K. Moškoř

Sbírka nepotřebných knih
Obecní úřad Dobratice vyhlašuje
sbírku nepotřebných knih. Máte-li doma knihy, které už jste přečetli a víte,
že se k nim nebude vracet, můžete
je odevzdat v týdnu od 10. února do
14. února 2020 na obecní úřad. Knihy doneste, prosím, pečlivě zabaleny

v krabici, aby se převozem nepoškodily.
Odevzdané knihy předáme Diakonii
Broumov, sociální družstvo, se sídlem Husova 319, Velká Ves, Broumov,
www.diakoniebroumov.cz, která je
poskytne, v souladu se svou činností,
dalším čtenářům.

Obvodní oddělení Policie ČR Hnojník
má radar k měření rychlosti
Obec Dobratice spadá již několik let
pod obvodní oddělení Hnojník. Jedním
z požadavků, se kterým jsme se na Policii
ČR obracejí starostové obcí, je zajištění
měření rychlosti. Nedodržování rychlosti
je i u nás na denním pořádku. Proto jsme
uvítali informaci o tom, že se Obvodnímu

oddělení Hnojník podařilo získat do svého
vybavení radar k měření rychlosti projíždějících vozidel a budou i v Dobraticích
měřit častěji.
Takže, řidiči, nohu z plynu.
Alena Kacířová, starostka obce Dobratice
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Přemístění kontejnerů na tříděný odpad
Množství i druhy odpadů,
které třídíme, se postupně
mění a vyvíjejí. Na situaci
se snažíme průběžně reagovat, umístění i počet kontejnerů upravovat.
Kontejner na použitý textil byl přemístěn od obchodu na nově zřízené místo u
podjezdu. Důvodem byla
potřeba uvolnit plochu u
obchodu pro další kontejner na papír. Kontejner
na použitý textil je často
přeplněn, proto jsme u jiné
organizace, Textilní banky,
objednali přistavení dalšího
kontejneru, a to na plochu
nad bývalým obchodem u
Lisníků.
Doplnili jsme kontejnery
na papír tam, kde dosud
nebyly, a vytvořili jsme další
plochu pro tři kontejnery u
přechodu přes železniční
trať na Hranicích. Celkem
přibylo 5 velkých a tři malé kontejnery na
papír a jeden velký kontejner na plasty.
Doplnili jsme také vybavení sběrného
místa odpadů tak, abychom mohli přijmout sklo, papír a plasty, které svými
rozměry neumožňují použití kontejnerů
na separaci rozmístěných po obci. Vytvořili
jsme tak podmínky pro to, aby objemné
plasty, kartony, sklo nebyly odkládány
vedle kontejnerů a věříme, že se vzhled
a čistota obce zlepší. Jen pro úplnost
možností třídění odpadů v obci – kontejner na menší elektroodpad je umístěn u
obecního úřadu, nádoby na použitý olej
na místech pod Veselkovými, u školy, u

školky, u Harendy a u bývalého bukovického obchodu. V budově obecního úřadu
jsou nádoby na použité tonery, drobné
elektro a baterie. Pro baterie je umístěna
nádoba také v obchodě.
Sběrné místo odpadů je otevřeno od
15 do 17-18 hodin, termíny jsou uvedeny
v obecním kalendáři. V odůvodněném
případě je možné zavolat na obecní úřad a
dohodnout odebrání odpadů na sběrném
místě i v jiném čase. Odebíráme odpad z
domácností, stavební odpad je potřeba
odvézt na skládku.
Alena Kacířová, starostka

8 / Dobratický zpravodaj

01/2020

Školství

Adventní čas ve škole a nový rok 2020
Neseme Vám noviny
o tom, co se u nás stalo
11. 12. 2019. Proběhl
vánoční jarmark u obecního úřadu na novém
náměstíčku. Kromě prodeje drobných dárečků a vánočních dobrot
byl připraven krásně
ozdobený stromeček,
který čekal na rozsvícení. Na tuto chvíli čekaly
nejvíce děti, po přání
paní starostky a pana
faráře. Zpěv školního
sboru, sboru Filia a vratimovského pěveckého sboru otevřel večer
tradiční akce “ Česko
zpívá koledy “. Koledy
už zpíváme šestým rokem. Naše vánoční zastavení všechny
zahřálo a pohladilo na duši. V tento den
nás ještě reprezentovali dva zpěváci (Petros Georgiadis – 1. A ročník a Kristýna
Kavková – 5. ročník) na pěvecké soutěži
„Vánoční nota“ ve Frýdku Místku. Velmi
nás potěšilo, jak byli žáci úspěšní:
• 3. místo – Petros Georgiadis,
• 2. místo – Kristýna Kavková.
Dětem blahopřejeme a přejeme jim
další pěvecké úspěchy.
Půjdeme spolu do Betléma a jiné koledy rozezněly naši školu 17. 12. 2019. Náš
školní sbor otevřel příjemný večer a vánoční JARMARK. Po milém úvodu jsme
se mohli občerstvit chlebíčky a cukrovím,
které připravili děti a rodiče. Každý z ná-

vštěvníků si mohl koupit
spoustu drobností pro
své blízké. Přání, vánoční ozdoby, dekorace,
bižutérie, mýdla, andělé, keramické výrobky,
cukroví, faworki, pečený
čaj a vánoční svícny.
Dokonce jsme si mohli
některé dárečky vyrobit
sami. Výroba zrcátka,
odznaku a magnetek,
která lákala nejen děti.
Spoustu drobností na
prodej si připravili i dospělí, kterým zároveň
velmi děkujeme za jejich
sponzorské dary. Myslíme, že jsme účastníky
potěšili a předali jim
kousek radosti.
Vstoupili jsme do nového roku 2020
a čeká nás opět mnoho zábavné, ale
i náročné práce. Měsíc leden je období
zkoušek, testů a příprav na různé soutěže.
Pro prvňáčky je tento měsíc slavnostním
obdobím. Čeká je první pasování a dostávají své první vysvědčení. V letošním roce
se pasování uskuteční dvakrát. Držíme jim
palce a ať jsou tyto dny pro ně ty nejhezčí.
Ráda bych ještě
všem dostatečně poděkovala za veškerou
činnost, kterou pro
školu děláte a popřála nádherný a radostí
naplněný nadcházející rok!
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Nejbližší akce, které nás čekají:
•
•
•
•
•
•
•

28. 1. – Pasování prvňáčků – 1. A,
29. 1. – Pasování prvňáčků – 1. B,
30. 1. – vysvědčení,
31. 1. – pololetní prázdniny,
10. 2. – 14. 2. – lyžařský výcvik,
24. 2. – 1. 3. – jarní prázdniny,
6. 3. – dětský karneval v tělocvičně ZŠ a MŠ Dobratice.
Mgr. Karla Peterková, ředitelka školy

Informace spolků a sdružení

Sportovní události
Poslední den v roce zakončili fotbalem
Pro fotbalisty doslova ráj, po sněhu ani
památky, teplota něco málo nad nulou
a terén lepší než například při jarních
zápasech dobratických fotbalistů. To byly
asi ty hlavní ukazatele silvestrovského fotbálku, ke kterému se už mnoho let schází
současní hráči i ti, co si chodí jen tak
zaběhat a zahrát za starou dobratickou
gardu. Porovnám-li fotky z minulých let,

tak to zdravé jádro a ti samí borci nechyběli ani letos. Dvě jedenáctky proti sobě
nastoupily jako vždy s hecem, kdo a kolik
to soupeři naloží. V poločase se rozešli se
stejným výsledkem, což je i důkaz toho, že
věk není tak rozhodující faktorem. Konečný výsledek z principu neuvádím, protože
všem dávám palec nahoru za to, že přišli
a s dobrou náladou ukončili sportovní
zápolení roku 2019.
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Předvánoční posezení seniorů
Prosinec už bývá pro mnohé měsícem zhodnocení toho, co se v průběhu celého
roku povedlo či naopak nezdařilo, zkrátka se zamýšlíme
nad tím, čím jsme sebe nebo
především jiné obohatili.
A s takovým záměrem se už
tradičně setkávají členové
Klubu důchodců Dobratice
(dále jen KD). Tentokráte měli
setkání zcela pro sebe, v jiných letech se
vždy konala Valná hromada klubu v den,
kdy probíhala akce „Česko zpívá koledy.“
Předvánoční čas si tak užili senioři ve
dvou dnech po sobě, nejprve tedy na
společném setkání a pak následující den
při zpívání před obecním úřadem. Zhodnocení uplynulého roku se ujal předseda
A.Šigut, který se mezi svoje členy vrátil
z delšího pobytu až za velkou louží, jak
obecně říkáme Americe. Začalo se minutovou vzpomínkou na Štěpána Čuboka,
který nás nečekaně opustil a byl to právě
on, co vždy hned zkraje roku připravoval
v Komorní Lhotce turnaj v kuželkách.
V diskuzi se pak ujal návrh, aby se další takové kuželkářské soupeření pojmenovalo
Memoriálem Š.Čuboka, což se také stane
hned při první lednové akci KD. Pochopitelně předseda připomněl další aktivity,
mezi které patří např.pravidelná očista
vodních toků v obci, tradiční šachový
turnaj s dětmi, smažení vaječiny, každoroční návštěva malé pouti na Prašivé, nechyběly turistické i cyklovýlety, posezení
u rybníků a osvědčená spoluúčast při organizaci Dne obce Dobratice a další akce.
Oblíbené aktivity nebudou chybět ani
v novém plánu činností na rok 2020, který
bude opět jistě zajímavý. Mezi seniory za-

vítal místostarosta obce Radovan Otipka.
Ten omluvil neúčast paní starostky a sám
pak ve svém vystoupení připomněl, jaké
proběhly v roce 2019 investiční akce a co
se do budoucna připravuje. Pochopitelně
je mnoho plánů, jen ty finanční zdroje
potřeba nějak získat a to není snadná
záležitost.
Následovala krátká chvilka s otázkami
na pana místostarostu, aby si po něm vzal
slovo znovu předseda KD a poděkoval za
dobrou spolupráci obecního zastupitelstva s klubem důchodců. Pak již nastal
čas na společné předvánoční pohoštění,
a co by to bylo za setkání, kdyby chyběly
dárky. Na ty se senioři stejně těší podobně
jako malé děti. Sedělo se všem v klubovně
obecního úřadu fajn, že se ani některým
nechtělo domů. Před odchodem si parta
klubáků navzájem popřála to, co k nejpěknějšímu období každého roku patří.
A tak chceme i prostřednictvím Dobratického zpravodaje předat poselství i vám:
Přejeme občanům naší obce bez rozdílu,
kolik komu je let, aby byl pro ně rok 2020
zajímavý už tak, jak je svým číslem. Mějte
krásné dny, užívejte spokojenosti, naplňte
svůj život radostí a pohodou. Když k tomu
bude i dobré zdraví, vše se pak lépe zdaří!
Text a foto: K. Moškoř
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Dominantní prvenství fotbalistů
První lednovou sobotu se konal už
27. ročník finále FM ligy v sálové kopané.
Mezi pěti týmy finálové skupiny se o titul
ucházel výběr reprezentující i naší obec
pod názvem Nejlevnější ploty. Vloni, v nejvyrovnanějším ročníku, kdy měly první
čtyři celky stejný počet bodů, byly první
Nejlevnější ploty díky nejlepšímu skóre.
Letos tedy šli k obhajobě titulu vstříc
s neuvěřitelnou bilancí, kterou se nemůže
pyšnit žádný vítěz z minulých ročníků.
Dokázali porazit všechny své soupeře,
aniž by dostali jedinou branku! V sálové
kopané to je rarita, přece jenom v hale
padá hodně branek, fotbal je rychlejší, míč
menší a nedostat ve čtyřech zápasech ani
jeden gól, je skvělá vizitka všech hráčů na

palubovce. A kdo se letos zasloužil o tento
výjimečný výsledek? Každý tým se snaží
do svého týmu získat nějakou výraznou
posilu a že to bude zrovna mladičký
brankář M.Sikora, asi nikdo nečekal. Před
ním se střídali při hře Skotnica, Somr,
J. Myšinský, Biolek, Marián Causidis,
Hlaváč, Pařenica, z lavičky dirigoval tým
L. Ševčík. Fotbalovým znalcům asi neuniklo, že podstatnou základnu vítězného celku tvoří dobratičtí fotbalisté. Neměrným
dílem k úspěšné reprezentaci Dobratic
přispívá i hlavní sponzor Nejlevnější ploty
- Lukáš Pšenica, který už hezkou řádku let
podporuje tento celek. Fotbalistům moc
tento úspěch přejeme a gratulujeme!
Text K. Moškoř, foto J. Balko
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Putovní pohár „OLD BOYS CUP“
putuje na jeden rok do Dobré

V tělocvičně ZŠ Dobratice se dne 28. 12.
2019 se uskutečnil II. Ročník Vánočního
turnaje „OLD BOYS CUP“. Turnaje se
zúčastnilo šest družstev a to z družební
polské obce Kończyce Wielkie, dále Peron Kravaře, Hokej Frýdek-Místek, Dream
team Kačabar, a dva domácí celky, Staří
páni Dobratice a FC Filip/Jakub.
Hrací systém byl nastaven „každý
s každým“. Byly připraveny poháry pro
tři nejúspěšnější týmy, navíc pro vítěze
také krásný putovní pohár věnovaný
J. Volným a taktéž i ceny pro ALL STARS
TEAM turnaje.
Pozvání organizátorů přijali hosté pan
farář p. J. Wojnar a kancléř Biskupství
Ostravsko-Opavského jáhen P. Ramík, senátor a starosta obce Dobré J. Carbol. Celý
turnaj zahájil jáhen P. Ramík svátostným
požehnáním s krátkou modlitbou a popřál
všem úspěšný den.
Při utkáních bylo vidět fotbalové
umění, ale to vůbec nebylo podstatné.
Důležité bylo, že se chlapi proběhli
a trošku možná shodili i nějaká nabraná
kila při vánočním hodování. O vítězství se

hrálo do posledního utkání, kdy los svedl
proti sobě mužstva Dream team Kačabar
a Staré pány Dobratic. Tedy loňské vítěze
a druhé v pořadí. Utkání rozhodovalo
o konečném umístění na prvních třech
místech. Tím, že v posledním utkání
zvítězil Dream team Kačabar, určil další
pořadí. Dream team Kačabar se stal vítězem turnaje, na druhém místě skončil
Peron Kravaře se stejným počtem bodů,
ale s horším skóre a na třetím místě pak
Staří páni Dobratic. Na čtvrtém místě
se umístili hosté z Polska, pátý byl tým
FC Filip/Jakub a na šestém místě Hokej
Frýdek-Místek. Všechny utkání se hrály
v přátelském duchu a v duch fair play pod
bedlivým okem rozhodčích a to ikonou
turnaje 77. letým rozhodčí FAČR Josefem
Handlířem a rozhodčím FAČR III. Ligy
panem Petrem Holubem.
Vyhlášení výsledků a předání pohárů
a cen provedli za organizátory J. Volný, za
hosty pan senátor a starosta obce Dobré
J. Carbol a ředitel turnaje V. Pala.
Velké dík patří organizátorům sportovní akce – Křesťanskému spolku Dobratice,
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z. s., který celou akci zastřešoval.
Putovní pohár „OLD BOYS CUP“ tak
změnil svého držitele, kterým se stal na
jeden rok Dream team Kačabar z Dobré
pod vedením kapitána Romana Vojvodíka. Do ALL STARS TEAM 2019 byli vybráni
brankář Martin Mrkwa z týmu Peron Kravaře, hráči Tomáš Nogol – Čáp z týmu Staří
páni Dobratice, Roman Vojvodík – Zajíc

z týmu Dream team Kačabar a Martin
Kraus – Misiu z týmu LKS Blyskawica Kończyce Wielkie. Fotogalerie lze zhlédnout na
internetové adrese
https://obecdobratice.rajce.idnes.cz/
II._rocnik_-_fotbalovy_turnaj_Old_Boys/
Marek Puzoň,
Křesťanský spolek Dobratice, z. s.

Ostatní informace

Seniory pomohou zachraňovat obálky,
tzv. IN.F.Obálka
IN.F.Obálka (= Informace jako Forma
Ochrany) je jedna z mnoha aktivit Moravskoslezského kraje, zaměřená na zvýšení
kvality života seniorů a podporu jejich
bezpečí.
IN.F.Obálka je plastová obálka, která
obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku,
magnetku nebo samolepku (s nápisem:
Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na
složky záchranného systému).
IN.F.Obálka slouží k předání důležitých informací o Vaší osobě složkám
záchranného systému – hasičům, zdravotníkům, policii, v případě, že se ocitnete
v nebezpečí či ohrožení zdraví nebo života
ve Vaší domácnosti, např. při náhlých
zdravotních potížích či nebezpečí. Přispěje tak k řešení krizové situace a poskytnutí
efektivní pomoci.
IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Je třeba vyplnit
formulář s požadovanými údaji a vložit

jej zpět do plastové obálky a umístit do
lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky
dveří. Samolepkou nebo magnetkou
označit dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu a tím způsobem budou informovány zasahující záchranné složky.
Tento projekt je spolufinancován ze
státního rozpočtu České Republiky a rozpočtu Moravskoslezského kraje. Obálky
jsou zdarma.
Upozornění: Moravskoslezský kraj ani
Ministerstvo práce a sociálních věcí (jako
iniciátoři této preventivně bezpečnostní
akce) a ani obec Dobratice nepověřili
žádné osoby, ani organizace kontrolou
IN.F.Obálek!!!!

K vyzvednutí na Obecním úřadě Dobratice budou od ledna 2020.
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Osamělý divočák řádil na Podlesí

Obyvatelé Podlesí, místní části Dobratic, se nestačili divit, co dokáže udělat
se zahradami a pozemky jeden osamělý
divočák. Během prosince se nebál pohybovat přímo mezi domy a zanechával
po sobě rozryté brázdy. Dokonce se pohyboval kolem domovních dveří a kotce
se psem.
Po upozornění Mysliveckého spolku
Háj v Dobraticích, byl rychle přislíben
zvýšený dozor nad místní části a dne
2.1.2020 došlo k ulovení tohoto nebojácně
se chovajícího divočáka.
Tímto bychom chtěli poděkovat hlavně
panu Josefu Slavickému staršímu a panu
Josefu Slavickému mladšímu za tento
čin a pomoc.
p. Kroupová
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Změna otevírací doby potravin
ANYMARKET Dobratice
S účinností od 1. 1. 2020 došlo ke změně otevírací doby
potravin ANYMARKET Dobratice.
Pondělí - sobota: 7:00 - 17:00 hodin
Neděle: 8:00 - 12:00 hodin

Inzerce
PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI
s občany a podnikateli projedná a vyřídí, vždy ve středu
od 15:00 do 16:20 hod. na OÚ Raškovice a od 16:30 do 17:15 hod.
v zasedací místnosti OÚ Nošovice (zelená budova potravin)
nebo kdykoliv telefonicky na 603 447 219 - JUDr. Marcela Žoričová
formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv – včetně kupních,
rovněž převody nemovitostí, zřizování výminků a služebností (věcných břemen),
předkupní právo, rodinné právo – rozvody apod.
Kontakt: Na Fojtství 8, 736 01 Havířov – Město, tel. i fax: 596 810 741,
e-mail: zoric@atlas.cz

Dobratický zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Pro obec Dobratice vydává Obecní
úřad Dobratice. Vychází 11-12 x ročně. Vydavatel: obec Dobratice čp. 49. IČ 00577057, ev. č. MK ČR E 14306.
Grafická úprava a tisk: KLEINWÄCHTER holding s.r.o., Frýdek-Místek. Náklad 450 ks.
Fotografie na obálce: pixabay, K. Moškoř. Grafické zpracování: I. Spratková.
Vydáno dne: 21. 1. 2020. Uzávěrka příštího čísla: 7. 2. 2020. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254.
Neprošlo jazykovou úpravou.

Informace o závěrech 14. Zastupitelstva obce Dobratice
1) Zvýšil se poplatek ze psů ze 60 Kč na
100 Kč
2) Výše poplatku za svoz odpadu se nemění, zůstává 520 Kč
3) ZO rozhodlo o uzavření Dodatku ke
Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb k dotaci
na rok 2020 mezi obcí Dobratice
a Místní knihovnou Dobrá, p.o., IČ:
47999748. ZO pověřuje starostku
podpisem dodatku. Chváleno bylo
zvýšení 10% dotace
4) ZO schválilo rozpočet obce, příjmy cca
18.400.000 Kč, výdaje 45.400.000 Kč.
Rozdíl je dán započítáním rezervy
existujících prostředků na účtech obce. Plný rozpočet je možné nalézt na
webových stránkách obce Dobratice.
5) ZO schválilo plan inventur
6) ZO pověřuje starostku obce Alenu
Kacířovou prováděním rozpočtových
opatření během roku v příjmové části
rozpočtu v plné výši, ve výdajové části
rozpočtu do výše 200.000 Kč jednotlivého ukazatele rozpočtu a čerpáním
nespecifikované rezervy v neomezené výši v rámci jednoho rozpočtového
opatření

dne 9. 4. 2019 mezi obcí Dobratice
a Ing. arch. Martinem Foldynou, IČ:
74898299, se sídlem Morávka 200, na
zpracování projektové dokumentace
- Dobratické centrum volnočasových
aktivit s prodloužením termínů plnění
9) ZO rozhodlo o uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č. IP-12-8025471/2, Dobratice
742/3, 4121552187, NNv, NNk, mezi obcí Dobratice a ČEZ Distribuce,
a.s., IČ: 24729035, zastoupená Ing.
M. Bartečkem, IČ: 47195355, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha
2. ZO pověřuje starostku podpisem
smlouvy
10) ZO jednomyslně zamítlo žádost hokejového klubu Frýdek-Místek o dotaci.
11) ZO jednomyslně zamítlo změnu
Územního plánu týkající se orné půdy
nacházející se ve II. třídě ochrany ZPF.
12) Tímto ZO rozhodlo o uzavření Rámcové smlouvy o poskytování právních
služeb mezi obcí Dobratice a Mgr.
Monikou Kratinovou, IČ: 01090780,
se sídlem Hlavní třída 15, Frýdek-Místek. ZO pověřuje starostku podpisem
smlouvy.

7) ZO schválilo mimořádné odměny
zastupitelům, jak uvolněným tak
neuvolněným

Dovolte mi Vám popřát vše nejlepší do
nového roku 2020.

8) ZO bere na vědomí podpis Dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo č. 17/2019 ze

Ondřej Spilka,
zastupitel

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

