
 
 

Dobratice dne 13.4.2022 

čj. OÚDobr – 234/2022  

 

Usnesení z 39. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, konaného dne 11.4.2022                   

od 17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice  

Zastupitelstvo obce Dobratice 

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

39/1 Doplněný program zasedání zastupitelstva obce Dobratice.  

39/2 Ověřovatele zápisu ve složení paní Kateřina Vitásková a pan Lukáš Lisník. 

39/3 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8027767/3, 

Dobratice, č. parc. 25/2, NNv, NNk, mezi obcí Dobratice jako stranou povinnou a ČEZ 

Distribuce, a.s., IČ: 24729035, zastoupena Eltrab Group s.r.o., IČ: 05060761, se sídlem 

Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.  ZO pověřuje starostku podpisem. 

39/4 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci umístění plynovodní 

přípojky v pozemku č. parc.  442, k.ú. Bukovice u Dobratic, mezi obcí Dobratice jako stranou 

povinnou a manžely Ing. Filip Dimitrov a MDDr. Monika Dimitrov, jako stranou oprávněnou. 

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.   

39/5 Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě a dohodu o umístění stavby s názvem Novostavba vodovodní 

přípojky pro budoucí RD na č. parc.  368/31, k.ú. Bukovice u Dobratic, mezi obcí Dobratice, 

jako budoucí povinnou stranou a panem Tomášem Tóthem, jako budoucí oprávněnou 

stranou.  ZO pověřuje starostku podpisem.  

39/6 Přesun bodu č. 6 programu s názvem Dodatek č. 5 ke Smlouvě číslo 200/2011 s firmou 

Tozos, spol. s.r.o., na další zasedání zastupitelstva.  

39/7a)  Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na Dobratické centrum volnočasových aktivit 

– FORUM, mezi obcí Dobratice jako objednatelem a společností   VAPES CE s.r.o., IČ: 25888595,   

se sídlem Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, jako zhotovitelem. ZO pověřuje starostku 

podpisem Dodatku.  

 39/7b) Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na Dobratické centrum volnočasových aktivit 

– ZÁZEMÍ, mezi obcí Dobratice jako objednatelem a společností   VAPES CE s.r.o., IČ: 25888595, 

se sídlem Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, jako zhotovitelem. ZO pověřuje starostku 

podpisem Dodatku.  



 
 

39/8 Cenovou nabídku podanou k výběrovému řízení s názvem Vodovod Dolní kravín, 

Dobratice, a to nabídku firmy Vratislav Voznica, IČ: 44924585, se sídlem Vojkovice 103, zadání 

zakázky na realizaci akce vybrané firmě za nabídkovou cenu 1 051 966,43 Kč bez DPH                      

a uzavření smlouvy s vybranou firmou. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

39/9 Záměr obce směny pozemků ve vlastnictví obce p.č. 967/7 a 967/8, oba k.ú. Dobratice, 

za pozemek ve vlastnictví soukromých osob p.č. 935/4, k.ú. Dobratice.  

39/10 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 06091961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky, mezi obcí Dobratice jako příjemcem podpory a Státním 

fondem životního prostředí České republiky, IČ: 00020729, se sídlem Kaplanova 1931/1,         

148 00 Praha 11, jako Fondem. ZO pověřuje starostku podpisem.  

 

B: R o z h o d l o:  

39/11 O přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu 

„Drobné vodohospodářské akce“ a o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Moravskoslezského kraje mezi obcí Dobratice jako příjemcem a Moravskoslezským krajem,     

IČ: 7089062, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, jako poskytovatelem,  na realizaci 

projektu s názvem : Vodovod Dolní Kravín, Dobratice“.  ZO pověřuje starostku podpisem.  

 

C: B e r e   n a   v ě d o m í: 

39/12 Zápis z jednání Letopisecké komise ze dne 28.3.2022. 

39/13 Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 21.3.2022. 

 

 

 

RNDr. Alena Kacířová         Radovan Otipka  

                  starostka           místostarosta 

 

 

 

Vyvěšeno dne:   13.4.2022  

Svěšeno dne:    29.4.2022              

Elektronicky:     13.4.-29.4.2022      


