Dobratice dne 3.12.2021

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

o 35. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, které se bude konat v pondělí 13.12.2021
od 17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice

Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Schválení programu jednání.
Volba ověřovatelů zápisu.
Plán inventur za rok 2021.
Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 977/2, k.ú. Dobratice ve
vlastnictví obce, pro vedení plynové přípojky, GasNet Služby, s.r.o. a Ing. Tomášem
Brouskem.
5) Darovací smlouva pro Adámkovu vilu, Domov se zvláštním režimem, z.ú., pro účely
krytí části oprávněné provozní ztráty vzniklé v roce 2022.
6) Darovací smlouva pro Adámkovu vilu, Osobní asistence, z.ú., pro účely krytí části
oprávněné provozní ztráty vzniklé v roce 2022.
7) Smlouva pro umístění Z-Boxu a zvláštní ujednání ke smlouvě se Zásilkovnou s.r.o.
8) Dodatek ke Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb k dotaci na
rok 2022 s Místní knihovou Dobrá, p.o.
9) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce na vybudovanou
domovní čistírnu odpadních vod v obci Dobratice dle předložených žádostí občanů.
10) Žádost Judo Beskydy z.s. o finanční dar z rozpočtu obce na ro rok 2022.
11) Žádost spolku pro Faunapark ve Frýdku-Místku o dar pro sbírku.
12) Návrh na přiznání mimořádných odměn členům zastupitelstva obce Dobratice.
13) Zápis z jednání finančního výboru.
14) Ceník pro nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při činnosti
právnických a podnikajících fyzických osob.
15) Obecně závazná vyhláška obce Dobratice č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství.
16) Obecně závazná vyhláška obce Dobratice č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém dopadového hospodářství.
17) Žádost Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o. o schválení převodu
z rezervního fondu do fondu investic.
18) Rozpočet Základní školy a mateřské školy Dobratice, p.o., na rok 2022.

19) Rozpočet obce Dobratice na rok 2022.
20) Střednědobý výhled obce Dobratice na léta 2023 – 2026.
21) Zápis z provedené kontroly hospodaření SOPM k 31.10.2021.
22) Strategie rozvoje obce Dobratice na léta 2021 – 2025.
23) Volba přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku na volební období 2022 – 2026.
24) Informace o Poště Partner.
25) Různé.

Zasedání zastupitelstva je veřejně přístupné.

Zveřejněno dne:
3.12.2021
Sejmuto dne:
14.12.2021
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: 3.12. – 14.12.2021

