
Dobratice dne 03.06.2022 

 

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

znění pozdějších předpisů 

 

 

o  41. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, které se bude konat v pondělí                         

13. června 2022  od  17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice 

 

 

Program jednání:  

1)  Schválení programu jednání. 

2) Volba ověřovatelů zápisu. 

3) Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pokrytí části nákladů 

spojených s vybudovanými domovními čistírnami odpadních vod u rodinných domů dle 

předložených žádostí občanů. 

4) Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby s názvem Dobratice, č.parc. 354/3, NNv, NNk s ČEZ Distribuce, a.s.  

5) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8019661/1, Dobratice, č.parc. 

483/1, NNk-RNN s ČEZ Distribuce, a.s. 

6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 15.2/2022 o poskytnutí finanční návratné výpomoci z Programu 

pro poskytování finančních návratných výpomocí, podpora výměny kotlů na tuhá paliva.  

7) Smlouvy o výstavbě vodovodní přípojky v rámci stavby Vodovod dolní kravín Dobratice. 

8) Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na Dobratické centrum volnočasových aktivit – Zázemí, 

s firmou VAPES CE s.r.o. 

9) Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce na pomoc pro Ukrajinu. 

10) Zakoupení dočasné mobilní stavby pro umístění místní knihovny. 

11) Schválení podmínek za zapůjčení obecního majetku pro kulturní akce.  

12) Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2021. 

13) Zadání zakázky na přemístění svítidel veřejného osvětlení. 

14) Žádost Základní a mateřské školy Dobratice, p.o.,  o výjimku z nejvyššího počtu dětí v MŠ 

ve školním roce 2022/2023. 

15) Žádost Základní a mateřské školy Dobratice, p.o.,  o souhlas zvýšení stravného o 1 Kč 

z důvodu zvyšování cen za potraviny. 



 
 
 
16) Žádost Základní a mateřské školy Dobratice, p.o., o navýšení kapacity ve ŠD od 1. září 2022. 
 
17) Žádost Základní a mateřské školy Dobratice, p.o., o výjimku z nejvyššího počtu žáků ve 
školím roce 2022/2023. 
 

 

 

 

 

Zasedání zastupitelstva je veřejně přístupné. 

 

 

 

 

Zveřejněno dne:       03.06.2022 

Sejmuto dne:      14.06.2022         

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup:  03.06. – 14.06.2022  


