
Dobratice dne  16.12.2022 

čj. OÚDobr- 686/2022  

 

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva obce  Dobratice, konaného  dne 

12.12.2022  v 17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

 

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

4/1 Doplněný program 4. zasedání zastupitelstva obce Dobratice.  

4/2 Ověřovatele zápisu ve složení paní Aneta Wojtylová a pan Břetislav Bortlíček. 

4/3 Vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy Dobratice, okres Frýdek-Místek, 

příspěvková organizace,  IČ: 70640017, na rok 2023.  

4/4 Rozpočet obce Dobratice na rok 2023 jako schodkový. 

Příjmy: 21 512 440 Kč. 

Výdaje: 36 512 440 Kč. 

Schodek rozpočtu ve výši 15 000 000 Kč Kč bude kryt zapojením přebytku vytvořeného 

v předchozích letech. 

 

4/5 Strategické záměry obce Dobratice na léta 2023 – 2026. 

4/6 Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtu obce Dobratice s platností od 1.1.2023.  

4/7  V  souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního 
plánu Dobratice včetně pokynů pro zpracování Návrhu změny č. 2 Územního plánu Dobratice 
dle přílohy č. 1. 
 

4/8 Zvýšení stravného o 3 Kč, u cizích strávníků o 5 Kč, s účinností od 1.1.2023,  dle žádosti 

Základní školy a mateřské školy Dobratice, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek,           

IČ: 70640017.   

4/9 Poskytnutí návratné půjčky ve výši 400 000 Kč z rozpočtu obce Dobratice na překlenutí 

období od prosince 2022 do března 2023 se splatností do 31.3.2023, pro Základní školu a 

mateřskou školu Dobratice, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek, IČ: 70640017, 

formou uzavření Smlouvy o zápůjčce peněz. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.   

4/10 Zvýšení pronájmu tělocvičny o 50 Kč s účinností od 1.1.2023,  dle žádosti  Základní školy 

a mateřské  škole Dobratice, příspěvková organizace, okres Frýdek-Místek, IČ: 70640017.  

 



4/11 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8001230/C/008  na 

pozemky ve vlastnictví obce p.č. 1220/15, 1220/16,1280/1 a 1704/2, katastrální území 

Dobratice, mezi obcí Dobratice jako stranou povinnou a ČEZ Distribuce, a.s. zastoupena na 

základě plné moci společností  ENPRO Energo s.r.o, IČ: 28628250, se sídlem Valašské Meziříčí, 

Sokolská 137/45 jako stranou oprávněnou.  ZO pověřuje starostu podpisem.  

4/12 Záměr obce prodat hasičské vozidlo TATRA T 815 6x6 prostřednictvím veřejné 

elektronické dražby na portálu www.verejnedrazby.cz. Vyvolávací cena bude stanovena dle 

provedeného odhadu vozidla.   

4/13 Výběr nabídky od Allianz pojišťovny, a.s., IČ: 47115971, se sídlem Ke štvanici 656/3, 

18600 Praha 8,  na celkové strojní pojištění nové cisternové automobilové stříkačky SCANIA 

6x6 za celkovou cenu 124 350 Kč ročně se spoluúčastí 10%. ZO pověřuje starostu uzavřením 

pojistné smlouvy s Allianz pojišťovnou a jejím podpisem.  

4/14 Uzavření Dodatku číslo 001 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení číslo: 21_SOBS01_4121791861, mezi obcí Dobratice jako žadatelem a 

ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly jako 

provozovatelem. ZO pověřuje starostu podpisem Dodatku.  

4/15 Rozpočtové opatření obce Dobratice č. 12/2022.  

 

 

B: B e r e   n a   v ě d o m í: 

4/16 Plán inventur na rok 2022, složení inventarizačních komisí a termín pro odevzdání 

inventárních soupisů. 

4/17 Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.11.2022. 

4/18 Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 7.12.2022. 

4/19 Návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Dobratice včetně pokynů pro zpracování 
Návrhu změny č. 2 Územního plánu Dobratice dle přílohy č. 1, a Vyhodnocení stanovisek, 
vyjádření a připomínek uplatněných při projednání Návrhu zprávy o uplatňování Územního 
plánu Dobratice včetně pokynů pro zpracování Návrhu změny č. 2 Územního plánu Dobratice 
dle přílohy č. 1. 

4/20 Informaci o novele Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 1.1.2023, týkající se 

aktuálních změn v oblasti odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků.  

 

C: J m e n u j e:  

4/21 Kronikářem obce Dobratice pana Lukáše Lisníka, s účinností od 1.1.2023. 

 

 

http://www.verejnedrazby.cz/


 

 

D: S o u h l a s í: 
 

4/22 Se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí Dobratice a členem zastupitelstva panem 

Lukášem Lisníkem, a to od 1.1.2023, který bude jmenován kronikářem obce Dobratice a tuto 

funkci bude vykonávat na základě uzavření Dohody o provedení práce. 

 

4/23 S postupem doplnění návrhu obsahu změny Územního plánu obce Dobratice č. 2 o 

požadavky obce a o návrhy fyzických a právnických osob, s termínem jejich přijetí do 

28.4.2023. 

 

E: S t a n o v u j e: 

4/24 Starostu obce pana Radovana Otipku jako určeného zastupitele pro pořizování a 
projednávání územního plánu a jeho změn na celé volební období. 
 
 

 

 

 

 

 

Radovan Otipka       Kateřina Vitásková  

   starosta                              místostarostka 

 

 

 

Vyvěšeno dne:  19.12.2022 

Svěšeno dne:     04.01.2023   

Elektronicky:     19.12. 2022 – 04.01.2023  

 

 

 

 


