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Dobratice dne 16.3.2020 

čj. OÚDObr- 152/2020 

 

Usnesení z 17.  zasedání Zastupitelstva obce  Dobratice, konaného  dne 09.03.2020   

v 17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice  

 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

 

A: S c h v a l u j e: 

17/1 Doplněný program 17. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice. 

17/2 Ověřovatele zápisu ve složení pan Lumír Dvorský a paní Kateřina Vitásková.  

17/3  Plán financování vodovodů a kanalizací na léta 2020 – 2029. 

17/4 Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 2/2020. 

17/5  Zařazení území obcí do území působností MAS Pobeskydí na programové období 2021 

– 2027.  

17/6 Bezúplatný převod pozemku p.č. 515/3 o výměře 294 m2, druh pozemku ostatní 

plocha, vedený na LV 10002, z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Dobratice.  

17/7 Podmínky pro poskytnutí peněžního daru ve výši 50.000 Kč /1 domovní čistírna 

odpadních vod z rozpočtu obce Dobratice na realizaci stavby domovní čistírny odpadních vod 

(DČOV) na území obce Dobratice, která nahradí stávající žumpu nebo septik.   

 

17/7 Termín konání 18. zasedání ZO Dobratice dne 15. 4.2020.  

17/8 Zaměstnancům obce Dobratice poskytnutí indispozičního volna v počtu 5 pracovních 

dnů ročně dle určených podmínek pro čerpání.                                              

B: R o z h o d l o: 

17/9 O uzavření Smlouvy č. 06091961 o poskytnutí podpory mezi Státním fondem životního 

prostředí ČR, IČ: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11  a obcí Dobratice,  

na podporu výměny kotlů v obci Dobratice, okr. Frýdek-Místek. ZO pověřuje starostku 

podpisem. 
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17/10 O přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního 

programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020, v dotačním 

titulu 1 na projekt obce Dobratice,  a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraji mezi obcí Dobratice a Moravskoslezským krajem,    IČ: 70890692, se 

sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, na realizaci projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení 

v Dobraticích“. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 
 
C : B e r e    n a   v ě d  o m í:  

17/11 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu SOPM na léta 2021-2022.  
 
17/ 12 Schválený rozpočet SOPM  na rok 2020.  
 
17/ 13 Zápis Revizní komise Regionu Slezská brána č. 1/020 ze dne 12.2.2020. 

 
 
 
 
 
 
 
Alena Kacířová      Radovan Otipka 
    starostka          místostarosta 
 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 16.3.2020  

Sejmuto dne: 1.4.2020  

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup :  16.3. – 1.4.2020 

 

 


