
Dobratice dne  17.03.2023  

čj. OÚDobr- 242/2023  

 

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce  Dobratice, konaného  dne 

13.03.2023 v 17:00 hodin v klubovně Obecního úřadu Dobratice 

Zastupitelstvo obce Dobratice 

 

6/1 Schvaluje doplněný program 6. zasedání zastupitelstva obce Dobratice. 

 

6/2 Schvaluje jako ověřovatele zápisu paní Zdeňku Platošovou a pana Tomáše Bortlíčka.  

 

6/3 Nevyhrazuje si pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv o smlouvách budoucích o zřízení 

věcného břemene – služebnosti a o uzavírání smluv o zřízení věcného břemene – služebnosti, 

týkající se pozemků ve vlastnictví obce Dobratice, tato pravomoc bude v kompetenci starosty 

obce s účinností od 14.3.2023.  

 

6/4 Schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, na 

služebné pozemky p.č. 438/5 a p.č. 439, k.ú. Bukovice u Dobratic, druh pozemku ostatní 

plocha, ve vlastnictví obce Dobratice,  kde jako povinná strana je uvedena obec Dobratice a 

jako strana oprávněná jsou manželé Dušan Fábry a Radomíra Fábryová, manželé Anatolii 

Voroniuk a Hanna Voroniuk a manželé Vilém Srovnal a Barbara Srovnalová. ZO pověřuje 

starostu podpisem smlouvy.  

6/5 Schvaluje zadání zakázky na povrchové ochrany ocelové konstrukce mostů M1, M3, M4, 

M5 v obci Dobratice, firmě Colorspol s.r.o.,  IČ: 25390970, se sídlem Antošovická 403/108, 711 

00 Ostrava – Koblov, za celkovou cenu 436 000 bez DPHKč, v souladu s cenovou nabídkou ze 

dne 20.02.2023.  ZO pověřuje starostu uzavřením a podpisem Smlouvy o dílo s vybranou 

firmou.  

6/6 Schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Obnova místních komunikací v obci Dobratice“, 

v rámci dotačního podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, správce Ministerstvo pro 

místní rozvoj ČR, oprava komunikací 6c, 9c a 10c. 

6/7 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce peněz ze dne 27.4.2022, mezi obcí 

Dobratice jako zapůjčitelem a Mysliveckým spolkem Háj – Dobratice, IČ: 64122883, se sídlem 

Vojkovice č.p. 88. 739 51 jako vydlužitelem, kde předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu 

vratky. ZO pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1.  

 

6/8 Schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce ve výši 40 000 Kč pro Myslivecký 

spolek Háj – Dobratice, IČ: 64122883, se sídlem Vojkovice č.p. 88, 739 51, formou uzavření 

Darovací smlouvy. ZO pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy. 



 

6/9 Nesouhlasí se změnou názvu vlakové zastávky Dobratice pod Prašivou, ale respektuje 

právní nárok obce Vojkovice na tuto změnu. Vzhledem k historickým okolnostem vzniku 

současné vlakové zastávky, kterou přestože leží na katastru obce Vojkovice, si obec Dobratice 

vybudovala vlastním nákladem a svépomoci a využívají ji ve větší míře obyvatelé Dobratic, než 

obyvatelé obce Vojkovice, a vzhledem k tomu, že se vlaková zastávka jmenuje Dobratice pod 

Prašivou od roku 1957 a tudíž je tento název znám nejen v širokém okolí, ale také mezi turisty 

směřující na Prašivou v hojném počtu, žádá zastupitelstvo obce Dobratice zastupitelstvo obce 

Vojkovice, aby při změně názvu tyto skutečnosti zohlednilo a zvážilo použití názvu „Dobratice 

– Vojkovice“.   

6/10 Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč z rozpočtu obce na provoz dětské 

krizové linky – Linky bezpečí, z.s. zasláním prostřednictvím účtu 3856680/0300.  

6/11 Schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zápůjčce peněz ze dne 12.12.2022, mezi 

obcí Dobratice jako zapůjčitelem a Základní školou a mateřskou školou Dobratice, p.o.,               

IČ: 70640017, se sídlem Dobratice 58, 73951 jako vydlužitelem, kde předmětem Dodatku č. 1 

je změna termínu vratky. ZO pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1.  

6/12 Schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 

50.000 Kč na pokrytí části nákladů spojených s vybudovanou domovní čistírnou odpadních vod 

u rodinného domu, mezi obcí Dobratice jako poskytovatelem a Hanou Ondřekovou a Zbyškem 

Ondřekou jako příjemci. ZO pověřuje starostu podpisem smlouvy.       

 

 

 

 

 

 

Radovan Otipka       Kateřina Vitásková  

   starosta                              místostarostka 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:    20.03.2023 

Svěšeno dne:       05.04.2023 

Elektronicky:       20.03. – 05.04.2023  

 


