
Dobratice dne 3.2.2022 

 

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

pozdějších předpisů 

 

 

o  5. zasedání Zastupitelstva obce Dobratice, které se bude konat v pondělí  13. února 2023   

od  17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice 

 

Program jednání:  

1)  Schválení programu jednání. 

2) Volba ověřovatelů zápisu. 

3) Smlouva 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. 984/18, k.ú. Dobratice se společnosti ČEZ 

Distribuce, a.s. ,v zastoupení  TRABBAU, a.s. 

4) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemek ve vlastnictví obce p.č. 984/18 a 1753, oba 

k.ú. Dobratice, se společnosti C2NET s.r.o. 

5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemek ve vlastnictví obce p.č. 

984/17 k.ú. Dobratice, se společnosti C2NET s.r.o. 

6) Smlouva o dílo na zajištění zimní a letí údržby místních komunikací v obci.  

7) Schválení přípravy pro projektovou dokumentaci na chodník MŠ – Harenda, schválení zpracování 

výběrového řízení a jmenování výběrové komise pro výběr nejvýhodnější nabídky . 

8) Schválení podmínek pro vyhlášení výběrového řízení Střediska služeb, jmenování výběrové komise 

pro výběr nejvýhodnější nabídky Studie PD Střediska služeb. 

9) Informace o uzavření Smlouvy mezi obcí a INNOVA Int. s.r.o. na podání žádosti o dotaci na 

zpracování projektové dokumentace k MSK  na rekonstrukci  mostu M9. 

10) Informace o uzavření Smlouvy  mezi obcí a Ing. Lucie Žurkovou  na podání žádosti o dotaci k MSK  

na rekonstrukci propustku v části obci Bukovice.  

11) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce mezi obcí a TJ Dobratice, z.s. 

12) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce mezi obcí a Římskokatolickou farností 

Dobratice.  

13) Nabídka Servisní smlouvy Scania Optimum Údržba, na požární vozidlo Scania P 500 B6x6HZ.  

14) Informace o uzavření Příkazní smlouvy mezi obcí a GAUTE, a.s. na prodej požárního automobilu 

TATRA T815 6x6 formou online aukce na webové adrese www.verejnedrzby.cz. 

15) Informace o uzavření Smlouvy o dílo č. 3/2023 mezi obcí a Ing. Markétou Hoškovou na zpracování 

žádosti o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR na projekt: Posílení separace odpadů v obci 

Dobratice. 

 

http://www.verejnedrzby.cz/


 

 

16) Návrh smlouvy pro přípravu výběrového řízení na realizaci akce „Vodovod rybníky“, jmenování 

výběrové komise pro výběr nejvýhodnější nabídky.   

17) Jmenování členů povodňové komise obce Dobratice.  

18) Vyhlášení registrace pro poskytnutí dotace z rozpočtu obce na domovní ČOV.  

19) Dobrý soused 2023 – informace o podání žádosti.  

20) Návrh záměru obce vypůjčit k užívání prostory a místnosti v areálu Dobratické centrum 

volnočasových aktivit – zázemí, pro TJ Dobratice, z.s. ¨ 

21)  Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pokrytí části nákladů spojených s vybudováním 

DČOV v obci. 

22) Žádost Albrechtovy střední školy Český Těšín, p.o. o mimořádnou podporu na uspořádání slavností 

a na tisk almanachu. 

23) Žádost Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, F-M, p.o. o finanční dar nebo příspěvek na 

nákup speciálních učebních pomůcek a materiálu pro výuku.  

24) Žádost Slezské diakonie o finanční příspěvek pro projekt: Sociální automobil sociální služby RÚT 

Frýdek-Místek. 

25) Zápis z provedení kontroly hospodaření Sdružení obcí povodí Morávky  k 30.9.2022. 

26) Cenové nabídky na rekonstrukci lávky u železniční trati směr Šprochovice. 

27) Zpracování energetické koncepce nemovitostí v majetku obce. 

28) Různé:  

projekt márnice, 

opravy mostů M1, M3, M4, M5. 

                                       

 

 

Zasedání zastupitelstva je veřejně přístupné.  

 

 

 

Zveřejněno dne:   3.2.2023      

Sejmuto dne:    14.2.2023      

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na www.dobratice.cz/ úřední deska.  

http://www.dobratice.cz/

