
1/2021 1/2021 zpravodajDOBRATICKÝ zpravodajDOBRATICKÝzpravodajDOBRATICKÝ zpravodajDOBRATICKÝ |  1

1/2021

w w w. d o b r a t i c e . c zw w w. d o b r a t i c e . c z

INFORMACE
FINANČNÍ SPRÁVY

VČELKY 
SI ZASE POVÍDALY

ZÁBAVNÍ
PYROTECHNIKA

zpravodaj
DOBRATICKÝ

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: : J. Kozlová, Chechula. Zpracování podkladů: I. Spratková. 

Vydáno dne: 15. ledna 2021. Uzávěrka příštího čísla: 5. 2. 2021. Kontakty: obec@dobratice.cz, tel. 558 651 254.
Neprošlo jazykovou úpravou.



1/2021 1/2021 zpravodajDOBRATICKÝ zpravodajDOBRATICKÝzpravodajDOBRATICKÝ zpravodajDOBRATICKÝ2  |  

Zprávy obecního úřadu

Máte probléM či dotaz k přiznání k dani z neMovitých věcí 
na rok 2021? 

nechoďte kvůli tomu na finanční 
úřad, raději na své územní pracoviště 
zavolejte, napište nebo si informace 
vyhledejte na webových stránkách.  
vyplněná přiznání, prosím, vkládejte 
do sběrných boxů.

V  lednu každoročně  tisíce občanů 
v kraji podávají přiznání k dani z nemovi-
tých věcí, často přitom řeší své problémy 
s přiznáním osobně na finančním úřadě 
a jeho územních pracovištích. Z důvodu 
zamezení dalšímu  šíření  onemocně-
ní COVID-19 však nebude v lednu 2021 
možné osobní projednání  těchto da-
ňových záležitostí na finančním úřadě 
ani  jeho územních pracovištích  (jako 

tomu bylo v minulých  letech).   Obča-
né přesto o konzultace se zaměstnanci 
ani o pomoc s problémy při   vyplnění 
přiznání nepřijdou. Se svými dotazy se 
na zaměstnance mohou obracet tele-
fonicky, e-mailem nebo vhozením do-
tazu do sběrného boxu umístěného na 
každém územním pracovišti. Speciální 
telefonické informační linky, zřízené 
na každém územním pracovišti, zajistí 
všem tazatelům odpovědi na polože-
né otázky k dani z nemovitých věcí se 

znalostí místních poměrů. Odpovídat 
na dotazy občanů a  firem budou na 
zřízených infolinkách zaměstnanci útva-
rů majetkových daní všech územních 
pracovišť finančního úřadu, a to v pra-
covních dnech denně od 4. ledna 2021. 

Finanční úřad proto zveřejňuje čís-
la speciálních informačních linek, kam 
mohou občané i firmy volat od 4. ledna 
2021 své dotazy ohledně problematiky 
daně z nemovitých věcí  takto: v pon-
dělí a ve středu (od 8:00 - 16:30 hodin), 
v úterý a čtvrtek (od 8:00 - 14:30 hodin) 
a v pátek (od 8:00   - 13:30 hodin). Pro 
územní pracoviště Frýdek-Místek, vyu-
žijte kontakt, viz níže:

k problematice dále uvádíme:
v pondělí 1. února skončí lhůta pro 

podání přiznání k dani z nemovitých 
věcí na rok 2021 a také možnost při-
hlásit se k placení této daně na rok 
2021 prostřednictvím soustředěné 
inkasní platby obyvatelstva (Sipo).  

Povinnost podat přiznání se  týká 
především nových vlastníků pozem-
ků,  zdanitelných  staveb,  bytových 
a nebytových  jednotek  (včetně maji-
telů bytových  jednotek převedených 
v roce 2020 z družstevního do osobního 
vlastnictví). Do daňového přiznání se 
uvádí všechny zdanitelné stavby (bu-
dovy nebo vybrané inženýrské stavby), 
bytové a nebytové  jednotky, které se 
nachází na území Moravskoslezského 
kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k ne-
movité věci k 1. 1. 2021.

Pozornost  těmto  řádkům by měli 
věnovat  také  vlastníci  nemovitostí, 
kteří v roce 2020 všechny nemovitosti 

nebo část svých nemovitostí umístě-
ných v Moravskoslezském kraji prodali, 
darovali nebo je jiným způsobem pře-
vedli na nové vlastníky. Také bývalým 
vlastníkům nemovitých věcí totiž zákon 
ukládá povinnost komunikovat s finanč-
ním úřadem, a to buď formou podání 
daňového přiznání (pokud jsou ke dni  
1.  1.  2021 vlastníky nemovitých věcí 
v obvodu územní působnosti Finanč-
ního úřadu pro Moravskoslezský kraj) 
nebo formou písemného oznámení, že 
v roce 2020 přestali být vlastníky ne-
movitých věcí a nadále již k 1. 1. 2021 
nejsou vlastníky žádné nemovité věci 
ani poplatníky daně za nemovité věci 
v obvodu územní působnosti FÚ pro 
Moravskoslezský kraj. 

Důvodem pro povinné podání daňo-
vého přiznání je i provedená digitaliza-
ce katastrálních území, která proběhla 
v roce 2020. Tímto úkonem ve většině 
případů dochází ke změně poplatníka 

u parcel pronajatých zemědělským sub-
jektům, dále ke změně číslování parcel 
a ke změně výměry parcel.  

V roce 2020 byly prováděny v někte-
rých katastrálních územích pozemko-
vé úpravy a revize údajů katastru, na 
základě kterých  také došlo ke  změ-
nám výměr pozemků, druhů pozemků, 
parcelních čísel a slučování pozemků. 
Vlastníci nemovitostí byli o změnách 
skutečností  plynoucích  z  pozemko-
vých úprav  informování rozhodnutím 
nebo veřejnou vyhláškou vyvěšenou na 
obecním úřadě příslušné obce a vznikla 
jim povinnost podat Finančnímu úřa-
du pro Moravskoslezský kraj, přizná-
ní k dani z nemovitých věcí dle stavu 
k 1. lednu 2021. 

Pokud vlastník nemovité věci, která 
se nachází v Moravskoslezském kraji, po-
dával přiznání k dani z nemovitých věcí 
Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský 
kraj v  uplynulých letech a nezměnily se 

Územní pracoviště finančního 
úřadu

e-mailové adresy pro příjem dotazů 
veřejnosti k dani z nemovitých věcí

telefonické linky pro příjem dotazů 
veřejnosti k dani z nemovitých věcí

ve Frýdku-Místku  podatelna3207@fs.mfcr.cz 558 605 311

Dne 15 .ledna byl spuštěn Centrální rezervační systém pro rezervaci očkování proti Covidu-19 pro občany starší 80 let. 
Pokud by se někdo z občanů chtěl do rezervačního systému přihlásit a chtěl by s přihlášením pomoci, může se obrátit 
na Ing. Ondřeje Spilku, tel. 725 622 093.  Přijede k zájemci a rezervaci provede na místě. Občané se mohou obrátit také 
na své obvodní lékaře. Doporučujeme všem se k očkování objednat.
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skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, 
daňové přiznání znovu nepodává. Sku-
tečnost, že došlo ke změně stanovené 
ceny půdy nebo výše místního koefici-
entu není sama o sobě důvodem pro 
podání daňového přiznání. 

Vlastník nemovité věci umístěné na 
území Moravskoslezského kraje, který 
tuto nemovitou věc zahrnul do přizná-
ní k dani z nemovitých věcí podaného 
v uplynulých letech, má povinnost po-
dat daňové přiznání zejména, pokud 
realizoval přístavbu, nástavbu nebo na-
opak část stavby zlikvidoval, dále pak 
v případech, kdy došlo ke změně výměry 
jeho pozemků nebo ke změně druhu 
pozemku, zvýšení počtu nadzemních 
podlaží apod.

Obce mohou obecně závaznou vy-
hláškou pro všechny nemovitosti na 
území obce stanovit jeden místní koefi-
cient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem 
se pak násobí daň poplatníka za  jed-
notlivé druhy pozemků, zdanitelných 
staveb nebo jednotek, případně jejich 
souhrny.

Podrobné informace o místních ko-
eficientech stanovených obcemi v Mo-
ravskoslezském kraji naleznete v příloze 
této tiskové zprávy a na všech územních 
pracovištích Finančního úřadu pro Mo-
ravskoslezský kraj.

V případě nejasností či pochybností 
ohledně správné výše daně z nemo-
vitých věcí doporučuje  finanční úřad 
seznámit  se  podrobněji  se  všemi 

informacemi a novinkami na stránkách  
www.financnisprava.cz.

Finanční úřad doporučuje využít 
k vyplnění i k podání daňového při-
znání elektronickou aplikaci na adre-
se www.daneelektronicky.cz, kde lze 
tiskopis přiznání k dani z nemovitých 
věcí na rok 2021 vyplnit automati-
zovaně s nápovědami, kontrolami, 
automatickými součty a také jej lze 
vytisknout. 

Má-li občan (nebo jiný daňový 
subjekt či jeho zástupce) zpřístup-
něnou datovou schránku nebo má-li 
zákonnou povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, je povinen daňo-
vé přiznání podat datovou zprávou 
ve formátu a struktuře zveřejněné 
správcem daně,  tj.  prostřednictvím 
aplikace Elektronická podání na  www.
daneelektronicky.cz. dílčí přiznání 
k dani z nemovitých věcí se však po-
dává pouze v listinné podobě.

Všechny tiskopisy a informace však 
lze rychle získat bez osobní návštěvy 
úřadů na internetových stránkách www.
financnisprava.cz. 

daň z nemovitých věcí na rok 2021 
je splatná do konce května 2021.  

Finanční  správa České  republiky 
poskytuje poplatníkům službu placení 
daně z nemovitých věcí prostřednic-
tvím SIPO. V případě zájmu o využití 
této služby naleznete více  informací 
na stránkách: 
http://www.financnisprava.cz/sipo.

Na základě žádosti, která byla v mi-
nulosti podána občanem, který je po-
platníkem daně z nemovitých věcí nebo 
na základě žádosti, která bude občanem 
podána finančnímu úřadu nejpozději do 
15. března 2021, bude občanovi doručen 
místo složenky e-mail s informacemi po-
třebnými pro placení daně z nemovitých 
věcí. V případě zájmu o využití této služby 
naleznete více informací na stránkách: 
www.financnisprava.cz/email.

Informace doručené e-mailem ob-
sahují také QR kód, pomocí kterého lze 
daň z nemovitých věcí  ihned zaplatit 
přes  internetové  bankovnictví  nebo 
pomocí mobilních platebních aplikací. 
Tímto způsobem placení se na mini-
mum snižuje riziko vzniku chyby v psaní 
při ručním zadávání platebního příkazu, 
a tím se snižuje riziko nesprávně prove-
dené platby.  

Finanční úřad upozorňuje, že z dů-
vodu špatné epidemiologické situace 
aktuálně nejsou otevřeny pokladny pro 
placení daní v hotovosti na  územních 
pracovištích finančního úřadu a s touto 
situací je výhledově nutno počítat také 
v dalších měsících.

V Ostravě dne 18. 12. 2020

Ing. Petra Homolová,  
tisková mluvčí finančního úřadu

Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava 
Tel.: 596 651 302

včelky Si zaSe povídaly
Obyčejně se ozýváme až v předjaří, 

ale letos chceme udělat výjimku, abyste 
Vy,  lidé, měli více času na přemýšlení 

a přijetí novoročních předsevzetí, co 
udělat v roce příštím lépe, a zároveň jak 
nám včelkám chcete pomoci.

Koncem roku děláme jakousi uzávěr-
ku, co se nám podařilo, co jsme chtěli 
udělat a na co jsme třeba i zapomně-
li. Tak jako se každý rok opakují roční 
období, tak i naše činnost je na těchto 
obdobích závislá, zvláště na jaře. 

Nejdříve Vám však musíme povědět, 
jaký, pro nás včelky, byl ten rok uplynulý.

Minulý rok nebyl pro nás moc přízni-
vý, ale věříme, že ten příští bude lepší. 
Nejdřív vše pěkně rozkvetlo a z toho jsme 
měly velkou radost, ale do toho přišly 
v některých regionech mrazíky, a co se 
nám nepodařilo rychle nasbírat, bylo 
pryč. Ze začátku jara jsme byly ještě slabé 
a vylíhlo se málo našich sestřiček, proto 

Informace spolků a sdružení
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nám během zimy hodně rojů uhynulo. Po 
jarním květenství přišly deště a prudké 
změny teploty a my jsme neměly co sbí-
rat. Lípa dala letos opět jen trochu a ne-
byla ani medovice. Medovice je šťáva, 
kterou hlavně jehličnany vypouštějí po 
napadení mšicemi. To je pak ten tmavý 
med, který obsahuje více fruktózy, mine-
rálních látek a stopových prvků. 

Než ty špatné zprávy ukončíme, tak 
je tu ještě jedna. Slyšely jsme, že chcete 
rušit parky a vybudovat na nich třeba 
parkoviště a jiné.  Možná se to dá vyřešit 
i jinak. Mějte na paměti, že na žádné as-
faltové ploše nebo parkovišti rostlinky 
nevykvetou. My včelky tomu nerozu-
míme, ale vy lidé zkuste vymyslet něco 
jiného a lepšího, ať nám zeleně neubývá, 
spíše naopak. O to Vás moc prosíme. 
Pomůžete tím i sobě. Važme si přírody, 
která nám prostřednictvím nás včeliček 
kromě opylování dává i dary, které jsou 
důležité pro Vaše zdraví!

Vy  lidé  si dáváte do nového  roku 
i dobrá a moudrá předsevzetí – pro-
síme, dejte si do nich i taková, jak po-
můžete přírodě, sobě a nám včelkám 
a vysejte na své zahradě alespoň záhon 
kytiček, který nejen ozdobí, oku lahodí, 
ale i provoní.

Sokoli, skauti i děti, zkuste pro nás 
včelky udělat něco, co nás všechny po-
těší. Ti hodní včelaři slibují, že za úspěš-
ný pokus Vás odmění skleničkou medu 
a my včelky „přísaháme“, že jim ten med 
nasbíráme a zároveň Vás pozveme na 
jeho točení.

To, že je med zdravý, už věděli staří 
Egypťané i Římané. Zkuste se o tom pře-
svědčit i Vy.  Před ranní hygienou si dejte 
čajovou lžičku medu, nechte rozpustit 
v ústech a spolkněte. Med má antioxi-
dační a antibakteriální účinky, kterých 
se tu bakterie leknou. Kéž bychom Vám 
lidem tím pomohli i s koronavirem. A co 
propolis? Ten rovněž obsahuje antibak-
teriální látky, používá se i k výrobě léků, 
pomáhá proti virům a parazitům. Takže 
o nemocech  jako angína,  chřipka  se 
dozvíte jen z tisku. 

Jestliže se budete řídit našimi rada-
mi a budete zdraví, pošlete třeba fotku 

Vašeho záhonku kytiček, abychom Vás 
mohli odměnit tou skleničkou medu.

Na závěr Vám my Vaše včelky přeje-
me do nového roku, abyste byli zdraví, 
a abyste pomohli nám včelkám. My za to 
slibujeme, že nasbíráme hodně medu. 
Když náhodou píchneme, znamená to, 
že jen upozorňujeme, že jste na svá no-
voroční předsevzetí zapomněli.

Se včelkami rozmlouval a včelky to 
svým bzučením dosvědčují člen ZO ČSV 
Dobrá u FM.

JUDr. Miroslav Dobeš 
foto: https://www.bauhaus.cz/blog/co-
se-deje-v-ulu <11.01.2021>

Foto: 123rf.cz
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zábavní pyrotechnika = StreS, šok, zranění, SMrt zvířat i lidí

český svaz ochránců přírody varu-
je: Použijete-li zábavní pyrotechniku, 
velmi pravděpodobně způsobíte stres 
a bolest živočichům v okolí. Zároveň 
vypustíte do ovzduší  látky, které  jsou 
velmi jedovaté i pro člověka. Samotná 
vaše účast na pořádaných ohňostrojích 
může být nebezpečná pro vaše zdraví.

Při výbuších petard se divoká i do-
mácí  zvířata dávají na panický útěk. 
Ten,  zejména v noční  tmě, může do-
padnout velmi tragicky. Při Novoročním 
ohňostroji 2013 dopadlo přímo mezi 
diváky několik zkrvavených labutí, kte-
ré, vyděšené ohňostrojem, narazily do 
drátů trolejového vedení. Staly se tak 
jedním z mála přímých důkazů působení 
výbuchů na divoká zvířata. Většinou se 
totiž poraněná či mrtvá zvířata nena-
jdou či u nich nelze prokázat přímou 
souvislost s pořádaným ohňostrojem. 
V období hnízdění ptáků je situace ještě 
horší. Při prvních petardách ptáci opustí 
svá hnízda či vyvedená mláďata, a po-
kud se po čase na hnízdo vůbec vrátí, 
bývá již pozdě.

U zvířat domácích je důkazů o jejich 
utrpení v souvislosti s touto „zábavou“ 
spousty. Každý chovatel ví,  jak  těžce 
jeho svěřenci ohňostroje snášejí. Snížení 
užitkovosti či dokonce zvýšené množ-
ství  potratů u hospodářských  zvířat 
v souvislosti s ohňostroji bylo mnoho-
krát prokázáno. Přesto  se  chovatelé 
proti takovému týrání svých zvířat prak-
ticky nemohou bránit!

Lidé jsou na tom podobně jako di-
voká  zvířata  – přímé důkazy o  tom, 
jak moc  jim  pyrotechnika  škodí,  se 
těžko získávají. Tedy, pokud někomu 

nevybuchne rachejtle přímo u obliče-
je… O důsledcích používání  zábavní 
pyrotechniky na člověka a jeho životní 
prostředí se proto radši mlčí. Přitom 
výbuchy ohňostrojů uvolňují do své-
ho okolí velké množství těžkých kovů, 
perchlorátů, jedovatých plynů. Ne vždy 
jde o nízké koncentrace, ale kdo by je 
při „oslavách“ vůbec měřil?

V neposlední řadě je nutné vědět, že 
zábavní pyrotechnika se vyrábí v roz-
vojových  zemích.  Většinou  tam,  kde 
neexistují žádné bezpečnostní normy, 
kde se využívá otrocká práce. Kolik lidí 
zahyne v důsledku výroby jedovatých 
výbušnin, to se také lze jen dohadovat.

Český svaz ochránců přírody rozhod-
ně nechce, aby byly ohňostroje plošně 
zakázány. Je to věc každého z nás, zda si 
rachejtle koupí či nikoliv. Důležité je, aby 
každý kupující věděl, co všechno zakou-
pením a použitím rachejtle způsobí. Aby 
občané věděli, jaká neštěstí jejich rad-
nice za jejich peníze v podobě tradiční 
novoroční „zábavy“ svému okolí přine-
sou. Jelikož se snad právem považujeme 
za vyspělou civilizovanou společnost, 
při dostatku informací bychom logicky 
měli dojít k tomu, že takovýto způsob 
zábavy nechceme.

příloha - stručný a neúplný výpis 
důsledků používání zábavní pyro-
techniky:

Účinky ohňoStrojů na zvířata
•  Zvířata mají mnohem citlivější sluch, 

než lidé – hluk z  ohňostrojů je pro ně 
mnohem silnější a výrazně překraču-
je práh bolestivosti.

•  Hluk z ohňostrojů poškozuje sluch 
zvířat. Může vést až k  jeho  trvalé 
ztrátě

•  Výbuchy ohňostrojů v blízkosti zví-
řat  jim způsobují popáleniny a jiná 
zranění těžká zranění.

•  Vyděšená zvířata často utíkají, pří-
padně opouštějí svá teritoria a úkry-
ty. Vyděšení ptáci často narážejí do 
budov, drátů elektrického vedení 
apod.

•  Psi často v panice vběhnou pod pro-
jíždějící auta.

•  Kočky a psi si často pletou pyrotech-
niku s hračkou – následky jsou často 
tragické tragické (amputace čelisti 
apod.)

•  Ptáci opouštějí svá hnízda a mnohdy 
nejsou schopni se k nim vrátit. Po oh-
ňostrojích se objevuje zvýšený počet 
osiřelých mláďat divokých zvířat.

•  Vodní ptáci a ryby se mohou přiot-
rávit zbytky pyrotechniky, které zů-
stávají na rybnících.

•  Vyplašené ryby vyplavou z úkrytů, 
jsou  sežrány predátory  či mohou 
uhynout vysílením.

•  Je prokázáno nižší  snášení  vajec 
u nosnic den po ohňostrojích a va-
jíčka jsou často vadná

•  Hlasité  zvuky  způsobují,  že  ptáci 
zkrátí dobu krmení, což může hlavně 
v zimě vést až k podchlazení a smrti.

Účinky ohňoStrojů na životní 
proStředí
•  Ohňostroje mohou hlavně v suchém 

období způsobovat požáry.

•  Ohňostroje obsahují množství ne-
bezpečných  látek,  které  se  jejich 
výbuchem dostávají  do  okolního 
prostředí.

•  Ohňostroje ničí ozonovou vrstvu.

•  Ohňostroje produkují světlo, hluk, je-
dovaté látky a odpad, který zůstává 
v životním prostředí.

•  Používání pyrotechniky ve větším 
rozsahu   (velké ohňostroje) konta-
minuje i rozsáhlejší území a ovlivňuje 
kvalitu ovzduší v dané lokalitě.

Účinky ohňoStrojů na zdraví lidí
•  Kromě přímých zranění  způsobe-

ných neopatrnou manipulací s py-
rotechnikou při jejím používání do-
chází ke vzniku velkého množství 
nebezpečných zplodin, které se ze-
jména v podobě kouřového oblaku 
uvolňují do okolí. Ovzduší  je zne-
čišťováno například těžkými kovy 
(např. K, Ba, Mg, Sr, Cu, Pb, Sn, Al, 
Bi, Ga) jejichž sloučeniny se používají 
v ohňostrojích  jako okysličovadla, 

ostatní Informace
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stabilizátory,  k  barvení  plamene 
a při  jiných  speciálních efektech. 
Tyto kovy se uvolňují  zejména ve 
formě malých  částeček,  které  se 
pak snadno dostávají do dýchacích 
cest, kde mohou mít velmi negativní 
dopad na zdraví lidí i zvířat v okolí. 
Například u astmatiků může pobyt 
v blízkosti vypalovaných ohňostrojů 
způsobit až astmatický záchvat.

•  Dalšími znečišťujícími látkami vzni-
kajícími spalování pyrotechniky oxid 
siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhličitý, 
oxid uhelnatý a suspendované čás-
tice. Kromě toho se při spalování 
může uvolňovat přízemní ozón, kte-
rý je pro lidský organismus jedovatý.

•  Perchloráty, které jsou častou slož-
kou ohňostrojů, mohou kontamino-
vat vodu a při její konzumaci zabra-
ňovat vstřebávání  jodu, což může 
vést až k onemocnění štítné žlázy.

•  Světelné záblesky z ohňostrojů mo-
hou u lidí s epilepsií vyvolat až zá-
chvat.

probleMatika výroby ohňoStro-
jů v rozvojových zeMích
•  Velké množství ohňostrojů je vyrábě-

no v rozvojových zemích, kde nejsou 
dodržovány bezpečnostní standardy. 
Dochází ke zranění lidí, otravám, vý-
buchům a unikům jedovatých látek 
do prostředí. V těchto zemích je také 
často využívána práce dětí.

http://www.voiceforthevoiceless.org.
za/index.htm

http://www.occupyforanimals.org/
fireworks-and-animals.html

h t t p s : / / d s p a c e . k . u t b . c z /
bit s tream/handle/10563/23256/
o b a d a l o v % C 3 % A 1 _ 2 0 1 2 _
bp.pdf?sequence=1

http://www.ulekare.cz/clanek/alergie-
na-rachejtle-i-to-existuje-12023

http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S1352231010006485

Zdroj:  Český  svaz ochránců přírody. 
http://www.csop.cz/index.php?m_id_
old=1000&m_id_akt=9313  <11.01.2021>

Inzerce

Mobilní pedikÚra v pohodlí vašeho doMova
Cena od 300,- Kč (+ doprava).

Dlouholetá praxe v oboru. tel: 777800341, Kružlíková Kateřina.
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USneSení z 24. zaSedání zaStUpitelStva obce dobratice, 
konaného dne 14. 12. 2020 v 17:00 hodin  
v klUbovně obecního ÚřadU dobratice 

Zastupitelstvo obce Dobratice

a: Schvaluje:
24/1 Doplněný  program  24.  zasedání 

ZO Dobratice.

24/2  Ověřovatele zápisu ve složení pan 
Jiří Lisník a pan Lukáš Lisník.

24/3  Uzavření  darovací  smlouvy,  je-
jímž předmětem  je  závazek  obce 
Dobratice  darovat  obdarované, 
subjektu:  Adámkova  vila,  Do-
mov  se  zvláštním  režimem,  z.  ú. 
IČ  09276181,  se  sídlem  Raškovi-
ce  28,  739  04 Raškovice,  peněžní 
prostředky  ve  výši  180.000,-  Kč 
(slovy:  jednostoosmdesáttisícko-
runčeských).  Zastupitelstvo  obce 
pověřuje  starostu  obce  podpi-
sem shora specifikované darovací 
smlouvy.

24/4 Vyrovnaný  rozpočet  na  rok  2021 
Základní  školy  a  mateřské  školy 
Dobratice,  okres  Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace.

24/5  Rozpočtový  výhled  na  léta  2022 
– 2024 Základní školy a mateřské 
školy  Dobratice,  okres  Frýdek
-Místek, příspěvková organizace.

24/6  Rozpočet  obce  Dobratice  na 
rok  2021  jako  schodkový.  Pří-
jmy:  17  124  362,-Kč,  výdaje: 
41 124 362,- Kč. Schodek rozpoč-
tu  ve  výši  24.000  000,-Kč  bude 
kryt  zapojením  přebytku  vytvo-
řeného v předchozích letech. 

24/7 Poskytnutí  mimořádné  odměny 
neuvolněným  členům ZO  a  uvol-
něnému členu ZO v souladu s § 76 
zákona  č.  128/2000  Sb.,  zákon 
o  obcích,  dle  přílohy  č.  1  tohoto 
usnesení. 

24/8  Uzavření  smlouvy  o  zřízení  věc-
ného  břemene  –  služebnosti  in-
ženýrské  sítě  na  pozemek  p.č. 
988/1,  k.ú.  Dobratice,  mezi  obcí 
Dobratice  jako  stranou povinnou 
a manžely L.P. a K.P., jako stranou 
oprávněnou. ZO pověřuje starost-
ku podpisem smlouvy. 

24/9  Uzavření  smlouvy  o  budoucí 
smlouvě  o  zřízení  věcného  bře-
mene a dohody o umístění stavby 
číslo  IV-12-8019661/VB001  mezi 
obcí Dobratice na ČEZ Distribucí, 
a.s.,    IČ:  24729035,  se  sídlem Dě-
čín,  Děčín  IV-Podmokly,  Teplická 
874/8, PSČ 405 02, zast. na zákla-
dě  plné  moci  Profiprojekt,  s.r.o., 
IČ: 27779319, se sídlem Collo-lou-
ky  126,  Místek,      738  01  Frýdek
-Místek,  na pozemek p.č.  1537/1, 
1322/3 a 982, k.ú. Dobratice, obec 
Dobratice. ZO pověřuje  starostku 
podpisem smlouvy.

24/10  Vrácení  tříměsíčního  nájemné-
ho  (říjen  –  prosinec  2020)    za 
pronájem  Pohostinství  Obecník 
č.p. 340 v obci Dobratice   a pro-
minutí nájemného na  další měsí-
ce v roce 2021  po dobu vyhlášení 
nouzového stavu.

24/11  Zadání  zakázky  na  Rekonstrukci 
Mostu  M07  přes  vodní  tok  Zbo-
jičný – oprava zábradlí panu Sta-
nislavu  Kacířovi  za  dohodnutou 
cenu.

24/12  Zadání  zakázky  firmě  PROFAK-
TUM,  s.r.o.,  IČ:  28568087,  se  síd-
lem  Hlavní  třída  87/2,  737  01 
Český  Těšín  a  uzavření  smlou-
vy  o  dílo  s    vybranou  firmou  na 
zpracování  žádosti  o  dotaci  na 
projekt DCVA - Zázemí u Národní 
sportovní agentury.

b: vydává:
24/13  Obecně závaznou vyhlášku obce 

Dobratice  č.  1/2020  o  místním 
poplatku  za  provoz  systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

c: revokuje:
24/14  Usnesení č. 22/3 ve znění: Zastu-

pitelstvo obce Dobratice rozhod-
lo o uzavření Smlouvy o budoucí 
smlouvě  o  zřízení  věcného  bře-
mene a dohody o umístění stav-
by  číslo  IV-12-8019661/VB001 
mezi  obcí  Dobratice  na  ČEZ 

Distribucí,  a.s.,  IČ:  24729035,  se 
sídlem  Děčín,  Děčín  IV-Podmok-
ly,  Teplická  874/8,  PSČ  405  02, 
zast.  na  základě  plné moci  Pro-
fiprojekt,  s.r.o.,  IČ:  27779319,  se 
sídlem  Collo-louky  126,  Místek,   
738  01  Frýdek-Místek,  na  poze-
mek  p.č.  1537/1,  1322/3  a  982, 
k.ú.  Dobratice,  obec  Dobratice.   
ZO pověřuje starostku podpisem 
smlouvy.

d: bere na vědomí:
24/15  Zápis z jednání finančního výbo-

ru ze dne 23. 11. 2020. 

24/16  Zápis z jednání kontrolního výbo-
ru ze dne 18. 11. 2020.

24/17  Rozpočtové  opatření  obce  Do-
bratice č. 5/2020, 8/2020, 9/2020 
a 10/2020.

24/18  Plán inventur pro rok 2020, slože-
ní  inventarizačních  komisí  a  ter-
mín  pro  odevzdání  inventárních 
soupisů. 

e: pověřuje:
24/19  Starostku  obce  Alenu  Kacířovou 

prováděním  rozpočtových  opat-
ření během roku v příjmové části 
rozpočtu v plné výši, ve výdajové 
části rozpočtu do výše 300.000 Kč 
jednotlivého  ukazatele  rozpočtu 
a  čerpáním  nespecifikované  re-
zervy  v  neomezené  výši  v  rámci 
jednoho  rozpočtového  opatření.  
V  případě  příjmu  dotace  prove-
dení  rozpočtového  opatření  ve 
stejné výši v příjmové i ve výdajo-
vé části rozpočtu.

F:  Souhlasí:
24/20  S  podáním  žádosti  o  dotaci  na 

projekt  Dobratické  centrum  vol-
nočasových aktivit - zázemí u Ná-
rodní  sportovní  agentury,  pro-
gram č. 162 52 – Regionální spor-
tovní  infrastruktura 2020 – 2024, 
č.j.:  NSA-0007/2020/D/1,  Výzva 
12/2020 Sportovní infrastruktura 
– Investice do 10. mil. Kč a s dofi-
nancováním v případě získání do-
tace. 
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