
 
 

Dobratice dne 18.03.2022 

čj. OÚDobr - 176 /2022 

 

Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 14.3.2022                  

od 17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice  

Zastupitelstvo obce Dobratice 

 

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

38/1 Doplněný program zasedání zastupitelstva obce Dobratice.  

38/2 Ověřovatele zápisu ve složení pan Radovan Otipka a pan Lumír Dvorský. 

38/3 Poskytnutí finančního daru ve výši 2000 Kč z rozpočtu obce Dobratice pro rok 2022 na 

projekt Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek, formou uzavření 

darovací smlouvy mezi obcí Dobratice jako dárcem a Centrem pro zdravotně postižené 

Moravskoslezského kraje o.p.s. IČ: 26593548, se sídlem Bieblova 3, 702 00 Ostrava. ZO 

pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

38/4 Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na pomoc pro Ukrajinu ve výši                

100 000 Kč, zasláním na bankovní účet Potravinové banky, číslo účtu: 2801541770/2010. 

38/5 Rozpočtové opaření obce Dobratice číslo 2/2022, bez výhrad.  

38/6 Sazebník úhrad obce Dobratice za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, platný s účinností od 15.3.2022.  

38/7 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce v roce 2022 ve výši 5000 Kč pro Linku 

bezpečí, z.s. IČ: 61383198, na provoz dětské krizové linky, zasláním na bankovní účet Linky 

bezpečí číslo:  3856680/0300.  

38/8 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

stavby s názvem Dobratice, č.parc. 770/1, NNv, NNk IV-12-8023070, na pozemku ve vlastnictví 

obce, p.č. 977/2, k.ú. Dobratice, mezi obcí Dobratice jako stranou budoucí povinnou a ČEZ 

Distribuce, a.s. v zastoupení na základně plné moci společností ENPRO ENERGO s.r.o.,                 

IČ: 28628250, se sídlem Valašské Meziříčí, Sokolská 137/45, jako stranou budoucí oprávněnou. 

ZO pověřuje starostku podpisem.  

 

 



 
 

 

 

38/9 Uzavření Smlouvy o nájmu souboru místností, které jsou části domu, budovy s číslem 

popisným 133, která je součástí pozemku p.č. st. 169/1 vše zapsané na LV č. 1 v Katastru 

nemovitostí u KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek. Přičemž 

uvedený soubor místností tvoří obytný prostor, který je určen a bude užíván k účelu bydlení o 

celkové výměře 73 m2, kde obec Dobratice je uvedena jako pronajímatel a paní Anna 

Polínková, jako nájemce. Součástí nájmu bytu v budově čp. 133 je i užívání dřevěné garáže a 

zastřešeného stání u MŠ na pozemku p.č. 672/5, k.ú. Dobratice. ZO pověřuje starostku 

podpisem smlouvy.  

38/10 Zadání zakázky na opravu místní komunikace 10C v části obce Amerika, v rozsahu 

minimálně 500 m, metodou pružné zálivky, společnosti Grande solution s.r.o., IČ: 01767526, 

se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Moravská Ostrava, za cenu 115 Kč/bm, formou 

objednávky.  

38/11 Zadání zakázky na zpracování stavebně technického průzkumu pohostinství Obecník 

společnosti TESSTAV, spol. s.r.o., IČ: 62301268, se sídlem Františka Lýska 1599/6, 700 30 

Ostrava – Bělský Les, v souladu s předloženou nabídkou číslo 2022-24-DG ze dne 10.3.2022, 

za celkovou cenu 78 650 Kč včetně DPH, formou objednávky.  

 

 

B: B e r e   n a   v ě d o m í: 

38/12 Rozpočtové opaření obce Dobratice číslo 1/2022, bez výhrad.  

38/13 Zápis revizní komise DSO Region Slezská brána č. 1/2022 ze dne 23.2.2022.  

 

C:  J m e n u j e: 

38/14 Komisi pro výběr nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Vodovod dolní 

kravín“, ve složení: Radovan Otipka, Stanislav Moravec, Lumír Dvorský. Jako náhradníci jsou 

jmenováni: Lukáš Lisník, Jiří Lisník, Břetislav Bortlíček. 

 

 

 



 
 

 

D: S o u h l a s í: 

38/15 S podáním žádosti o dotaci u vyhlašovatele a poskytovatele programu dotace na 

podporu projektové dokumentace 2022 (RRC/08/2022),  kterým je  Moravskoslezský kraj, 

28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, a to na zpracování projektové dokumentace 

plánované stavební akce s názvem „Přístavba Společenského centra“, s  případným 

dofinancováním z rozpočtu obce v případě získání dotace.  

 

 

 

 

 

RNDr. Alena Kacířová         Radovan Otipka  

                  starostka           místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:   21.03.2022    

Svěšeno dne:    5.4.2022              

Elektronicky:     21.3. – 5.4.2022      

 

 


