
Dobratice dne  20.02.2023 

čj. OÚDobr- 168/2023  

 

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce  Dobratice, konaného  dne 

13.02.2023   v 17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

 

5/1 Schvaluje doplněný program 5. zasedání zastupitelstva obce Dobratice. 

 

5/2 Schvaluje jako ověřovatele zápisu pana Lumíra Dvorského a paní Kateřinu Vitáskovou. 

 

5/3 Schvaluje Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8027502/2, 

Dobratice, č. parc. 437/6, NNv, NNk, na pozemek ve vlastnictví obce Dobratice  p.č. 984/17, 

k.ú. Dobratice mezi obcí Dobratice jako stranou povinnou  a společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

IČ: 24729035, v zastoupení  TRABBAU, a.s.,  IČ: 28582675, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 

Praha – Vinohrady jako stranou oprávněnou. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy.  

5/4 Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemek ve vlastnictví 

obce p.č. 984/18  ostatní plocha  a p.č. 1753 ostatní plocha, oba k.ú. Dobratice, mezi obcí 

Dobratice jako stranou povinnou a společnosti C2NET s.r.o., IČ: 28584996, se sídlem J.V. 

Sládka 84, 73801 Frýdek-Místek jako stranou oprávněnou.  ZO pověřuje starostu podpisem 

Smlouvy. 

5/5 Schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na 

pozemek ve vlastnictví obce p.č. 984/17 ostatní plocha  k.ú. Dobratice, mezi obcí Dobratice 

jako stranou budoucí povinnou a  společnosti C2NET s.r.o. IČ: 28584996, se sídlem J.V. Sládka 

84, 73801 Frýdek-Místek. Jako stranou oprávněnou. ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy.  

5/6 Schvaluje Uzavření Smlouvy o dílo na zajištění zimní údržby komunikací a parkovišť, čištění 

a kosení přilehlých příkopů a dalších pozemku v obci Dobratice. Mezi obcí Dobratice jako 

objednatelem  a  firmou Dlažby Dvořák, se sídlem Dobratice 78, 73951 Dobrá, IČO 29442532 

jako zhotovitelem, za ceny uvedené v cenové nabídce ze  dne 13. ledna 2023. ZO pověřuje 

starostu podpisem Smlouvy.  

5/7a Schvaluje zadání zakázky na kompletní administraci, od zpracování zadávací 

dokumentace přes otevírání nabídek až po závěrečnou archivaci zakázky na zpracování 

projektové dokumentace stavební akce: chodník MŠ Dobratice – Harenda“, paní Ing. Kristýně 

Sochové, specialistce na veřejné zakázky, Dobrovolného svazku Region Slezská brána, za 

celkovou cenu 8000,-Kč. 

5/7b Jmenuje komisi pro výběr nejvýhodnější nabídky na zpracování projektové dokumentace 

stavební akce: chodník MŠ Dobratice – Harenda, ve složení: Jiří Lisník, Tomáš Bortlíček, 

Břetislav Bortlíček. Jako náhradníky jmenuje Lumíra Dvorského a  Lukáše Lisníka. 

 



5/8a Schvaluje znění Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace a znění návrhu Smlouvy 

na zhotovení architektonické studie, projektové dokumentace výkon inženýrské činnosti, 

výkon autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby „Přístavba střediska služeb“, 

vypracované společnosti D.P.R. Management, s.r.o., Renáta Klodová, IČ: 28612779,                         

a schvaluje v  souladu s těmito dokumenty vyhlášení výběrového řízení.  

 

5/8b Jmenuje komisi pro výběr nejvýhodnější nabídky na zhotovení architektonické studie, 

projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon autorského dozoru a koordinátora 

BOZP v přípravě stavby „Přístavba střediska služeb“, dokumentace stavební akce: Přístavba 

střediska služeb, ve  složení: Jiří Lisník, Tomáš Bortlíček, Břetislav Bortlíček. Jako náhradníky 

jmenuje  Lumíra Dvorského a  Lukáše Lisníka. 

 

5/9 Bere na vědomí uzavření Smlouvy o poradenské činnosti uzavřena mezi obcí Dobratice 

jako objednatelem a INNOVA Int. s.r.o., IČ: 27857255, se sídlem Nádražní 923/118, 702 00 

Ostrava – Moravská Ostrava jako zhotovitelem, jejíž předmětem je poskytnutí poradenských 

služeb především ve zpracování a následného podání žádosti o finanční podporu  v rámci MSK 

– Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023, Příprava PD – Dobratice, 

rekonstrukce mostu M9 v obci Dobratice.   

 

5/10 Bere na vědomí uzavření Smlouvy o poskytování poradenských služeb mezi  Ing. Lucií 

Žurkovou, IČ: 88170136 jako poradcem a  obcí Dobratice jako klientem, kde v předmětu 

smlouvy se poradce zavazuje poskytovat klientovi komplexní poradenství a zpracovat žádost 

o podporu včetně všech příloh v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje 2023 – Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro projekt: 

Rekonstrukce propustku v Dobraticích. 

 

5/11 Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 7/2023  o poskytnutí dotace ve výši 130 000 

Kč z rozpočtu obce pro rok 2023,  mezi obcí Dobratice a TJ Dobratice, z.s. , IČ: 48772500, se 

sídlem Dobratice 212. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

5/12 Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy  č. 8/2023 o poskytnutí dotace ve výši 30 000 

Kč mezi obcí Dobratice a Římskokatolickou farností Dobratice, IČ: 45239738, se sídlem 

Dobratice 66.  ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

5/13 Pověřuje starostu k  uzavření  Smlouvy o servisních službách – údržba, Scania Optimum,   

za celkovou cenu 109 380 Kč  na  kompletní údržbu hasičského vozidla Scania 6T8 2603,  na 

dobu 5 let,  mezi obcí Dobratice a Scania Czech republic s.r.o., IČ: 61251186, se sídlem Sobínská 

186, 252 19 Chrášťany.  

5/14 Bere na vědomí uzavření Příkazní smlouvy   č. 5/2023 mezi obcí Dobratice jako příkazcem 

a GAUTE, a.s. IČ: 25543709 jako příkazníkem, ve věci prodeje nákladního požárního 

automobilu TATARA T815 6x6, formou online aukce, která proběhne na adrese 

www.verejnedrazby.cz. 

 

 

http://www.verejnedrazby.cz/


5/15 Uzavření Smlouvy o dílo č. 4/2023 dle evidence OÚ mezi obcí Dobratice jako 

objednatelem a Ing. Markétou Hoškovou, IČ: 63464501 jako zhotovitelem, na zpracování 

žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí a komunikace se SFŽP k projektu: 

Posílení separace odpadů v obci Dobratice.  

 

5/16 Schvaluje zadání zakázky na realizaci komplexních služeb spojených s realizací 

výběrového řízení na akci Vodovod Dobratice – rybníky, firmě INNOVA Int., s.r.o.,                            

IČ: 27857255, se sídlem Nádražní 923/118, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, formou 

uzavření Smlouvy o dílo. ZO pověřuje starostu uzavřením a podpisem Smlouvy s vybranou 

firmou.  

5/17 Schvaluje složení Povodňové (havarijní-krizové) komise obce Dobratice ke dni 13.2.2023 

dle předloženého návrhu. 

5/18a  Schvaluje vyhlášení druhého kola pro podávání předběžných žádostí o dotaci z rozpočtu 

obce na výměnu stávající žumpy nebo septiku za DČOV nebo zemní filtr u rodinných domů  

v obci Dobratice kdy nemovitost byla kolaudována nejpozději ke dni 9.3.2020. S termínem 

podání předběžných žádostí do konce května 2023 a termínem realizace stavby do 

31.12.2025.   

5/18b Schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pokrytí části nákladů spojených 

s vybudováním domovní čistírny odpadních vod u žadatelů, kteří nepodali včas v prvním kole 

předběžnou žádost a již vybudovali stavbu na své náklady dle specifikace shodné 

s podmínkami zastupitelstva a stavby DČOV proběhly od 1.5.2020.  

5/19  Bere na vědomí informaci o podání žádostí o finanční příspěvky v rámci programu Dobrý 

soused 2023.   

5/20 Záměr výpůjčky prostorů a místností v objektu Dobratického centra volnočasových 

aktivit - Zázemí: -m.č. 101 „Průchod“,  -m.č. 102 „Kabina rozhodčích“,  -m.č. 103 „Sociální 

zázemí (rozhodčí)“ -m.č. 104 „Kabina č.1“,  -m.č. 105 a 106a „Sociální zázemí ke Kabině č.1“, -

m.č.108 „Kabina č.2“ , -m.č. 106b a 107 „Sociální zázemí ke kabině č.2“,  -m.č. 109 „Kabina 

č.3“,  -m.č. 110 a 111  „Sociální zázemí ke Kabině č.3“,  -m.č. 118 „Kuchyňka“, a dále objekty a 

místnosti, které budou využívat při svých akcích jak TJ Dobratice, z.s., tak i obec Dobratice:  -

m.č.120 „Rozhlasová kabina“, -m.č. 113a a 113b „Dílna a sklad“, -m.č. 114 , 115a , 115b, 116a 

, 116b  „WC“.  

 

5/21 Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 

50.000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s vybudováním domovní čistírny odpadních vod 

u rodinného domku, mezi obcí Dobratice jako poskytovatelem a paní Šárkou Dvorskou, jako 

příjemcem.  ZO pověřuje starostu podpisem Smlouvy.  

 

5/22 Zamítá žádost Albrechtovy Střední školy Český Těšín, p.o., o mimořádnou finanční 

podporu z rozpočtu obce Dobratice na uspořádání slavností a na tisk almanachu.  

 

 

 



5/23 Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2000 Kč z rozpočtu obce Dobratice, na 

základě žádosti podané Střední školou, Základní školou a Mateřskou školou, Frýdek-Místek, 

p.o., se sídlem Pionýrů 2352, 73802 Frýdek-Místek, formou uzavření Darovací smlouvy. ZO 

pověřuje starostu podpisem smlouvy.  

 

5/24 Zamítá žádost Slezské diakonie, RÚT Frýdek-Místek, sociální rehabilitace, o finanční 

příspěvek z rozpočtu obce  pro projekt „Sociální automobil sociální služby RÚT Frýdek-Místek“.  

 

5/25 Bere na vědomí Zápis z provedené kontroly hospodaření Sdružení obcí povodí Morávky, 

se sídlem Dobrá 230, 739 51 Dobrá, IČ: 68157631,  k 30.9.2022.  

 

5/26 Schvaluje zadání zakázky na rekonstrukci lávky u železniční trati směr Šprochovice, firmě 

Zámečnictví Kacíř s.r.o., IČ: 08952671, se sídlem Dobratice 154,  739 51 Dobrá, za celkovou 

cenu 287.375 Kč včetně DPH, a to formou objednávky.  

 

5/27 Schvaluje zadání zakázky na zpracování žádosti o dotaci na energetickou koncepci pro 

obec Dobratice v rámci dotační výzvy EFEKT 3/2023 vyhlášené Ministerstvem průmyslu a 

obchodu, firmě PKV, IČ: 28149785, se sídlem Vlněna Office Park, Vlněna 526/3, 602 00 Brno, 

za předem dohodnutých podmínek, formou uzavření Smlouvy o dílo. ZO pověřuje starostu 

podpisem Smlouvy s vybranou firmou.  

 

5/28 Schvaluje Přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo, mandátní a o spolupráci při nakládání 

s komunálním odpadem, odpadem stavebním, se stanovením cen za nakládání s komunálním 

odpadem od 1.1.2023, mezi obcí Dobratice a Frýdeckou skládkou, a.s., IČ: 47151552, se sídlem 

Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek-Místek. ZO pověřuje starostu podpisem Přílohy č. 1.  
 

 

 

 

 

 

Radovan Otipka       Kateřina Vitásková  

   starosta                              místostarostka 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:    20.02.2023 

Svěšeno dne:      08.03.2023  

Elektronicky:      20.02. – 08.03.2023  

 


