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           Zápis z 20. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, dne 08.09.2014 
 

 

Program jednání: 

1.   Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

2.   Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dobrá 

3.   Zpráva o vyřízení podnětů a připomínek občanů   

4.   Zprávy Kontrolního a Finančního výboru   

5.   Rozšíření linky č. 3 a 13 MHD Frýdek-Místek do Dobré a Nošovic 

6.   Dotace na stavbu „Zateplení budov Mateřské školy v Dobré“ 

7.   Dotace na stavbu „Zkvalitnění nakládání s odpady (Sběrný dvůr) v obci Dobrá  

8.   Úprava křižovatky silnice III/4773h a II/648 v obci Dobrá 

9.   Schválení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Dobrá 

10. Rozpočtové opatření 

11. Zpráva návrhové komise 

21. Diskuse 

22. Závěr 
 

1. Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

Starosta zahájil jednání v 17.05 hodin v budově Základní školy Dobrá, 1. poschodí – 

společenský sál. 

Přítomno:  11 členů Zastupitelstva obce Dobrá 

Omluven:  Mgr. Novák 

Nepřítomen: MUDr. Hankeová, J. Chroboková, Mgr. Tancerová 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Starosta deleguje do návrhové komise : Ing. Antonín Gryžboň (Sdružení KDU-ČSL) 

                                                                Libor Mlčák ( Občané pro občany) 

Jiný návrh: 0 

Starosta vyzývá k hlasování. 

Hlasování: PRO:  9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 

 

Starosta navrhuje na ověřovatele zápisu: Ing. Drahomíra Gongolová (Sdružení KDU-ČSL) 

                                                                  Jiří Kaňok (KSČM) 

Jiný návrh: 0 

Starosta vyzývá k hlasování. 

Hlasování: PRO:  9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 

 

Starosta uvádí, že program byl řádně zveřejněn a čte jej. Vyzývá k doplnění. 

Nikdo z přítomných nenavrhuje doplnění programu. 

Starosta dává hlasovat o programu jednání: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

Starosta uvádí, že diskuse a hlasování bude probíhat ke každému bodu zvlášť, písemný zápis 

vyhotoví Marcela Krestová a audiovizuální záznam Michal Návrat. 

 

2. Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dobrá 

Starosta čte dle předloženého materiálu a vyzývá k dotazům.  

Dotaz: 0 

Starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu. 

Je čten návrh: projednalo 
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Starosta dává o tomto hlasovat. 

Hlasování: PRO: 11, PROTI:  0, ZDRŽEL SE: 0 

 

3. Zpráva o vyřízení podnětů a připomínek občanů 

Starosta čte důvodovou zprávu dle předloženého materiálu a vyzývá k dotazům. 

Dotaz žádný. 

Starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení usnesení. 

Je čten návrh: projednalo. 

Starosta dává o přečteném návrhu hlasovat. 

Hlasování: PRO: 11, PROTI:  0, ZDRŽELSE: 0 

 

4. Zprávy Kontrolního a Finančního výboru 

Starosta předal slovo místostarostovi, který uvádí dle předloženého materiálu.  

Dotazy: 

p. Kaňok (KSČM) – nemá nic na doplnění zápisu, jen chce za kontrolní výbor poděkovat 

pracovníkům úřadu i vedení za spolupráci ve volebním období. 

Dotazy: 0. 

Starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 

Je čten návrh: bere na vědomí. 

Starosta dává o přečteném návrhu hlasovat. 

Hlasování: PRO: 11, PROTI:  0, ZDRŽEL SE: 0 

 

5. Rozšíření linky č. 3 a 13 MHD Frýdek-Místek do Dobré a Nošovic 

Starosta předal slovo místostarostovi, který čte předložený materiál a vysvětluje jednání od 

počátku s městem F-M a Krajským úřadem Ostrava. Uvádí, že nyní je taková situace, kdy 

dnes by mělo zastupitelstvo schválit zavedení linek, pak bude schvalovat Rada města F-M 

rozšíření linek č. 3 a č. 13. Pak se to dostane na krajský úřad, který tímto kraj ušetří nějakých 

360 tisíc, jelikož na tyto linky nebude nic doplácet. Obec Dobrá a Nošovice budou hradit 

částku 185 tisíc Kč ročně. Spuštěno by mělo být na podzim – zima 2014. 

Starosta vyzval k dotazům: 

p. Velčovská (Dobrá volba 2010) – kdo vybíral linky. Občané se nejvíce potřebují dostat 

k poliklinice a k nemocnici. 

Místostarosta – musíme vybrat přijatelnou variantu, aby byla akceptovatelná, tzn. se musí 

vklínit do stávajících linek. 

Starosta – nebude to nová linka, jen se vybral spoj, který končí u VÚHŽ a prodlouží se jeho 

trasa do Dobré a Nošovic. Tohle projektovala firma UDI MORAVA, jako optimální řešení. 

Místostarosta – firmě jsme zadali co požadujeme, a to 1 spoj ráno, 2x dopoledne, 2x 

odpoledne a 1x večer. Kdyby bylo pro kraj zavedení linek nerentabilní, tak by se s námi 

nevybavovali. 

p. Velčovská (Dobrá volba 2010) – nebylo by možné trasu linek zveřejnit formou plánku, aby 

se občané orientovali, kde vlastně linky zajíždějí? 

Místostarosta – jistě zveřejněno bude, je to následný krok po schválení a zajištění této služby. 

Mgr. Pantlík (ČSSD) – kraj zavedením této služby ušetří, nemůže nám dotovat jiné linky? 

Místostarosta – určitě ne.  

Další dotazy: 0 

Starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 

Je čten návrh: schvaluje. 

Starosta dává o přečteném hlasovat. 

Hlasování: PRO: 11, PROTI:  0, ZDRŽEL SE: 0 
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6. Dotace na stavbu „Zateplení budov Mateřské školy v Dobré“ 

Starosta uvádí dle předloženého materiálu. Sděluje výši podpory. Realizace v příštím roce, 

letos nemáme již finance na pokrytí realizace.  Vyzývá k dotazům: 

Starosta ještě uvádí, že s ředitelkou mateřské školy o stavu hovořili, kdy bude zajištěn provoz 

školky v jiném režimu s ohledem na bezpečnost dětí, ale v tom duchu, že školka nebude na 

dva měsíce uzavřena, jak byli rodiče informováni na třídních schůzkách. 

Žádný další dotaz.  

Starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 

Je čten návrh: bere na vědomí. 

Starosta dává o přečteném hlasovat. 

Hlasování: PRO: 11 , PROTI:  0, ZDRŽEL SE: 0 

 

7. Dotace na stavbu „Zkvalitnění nakládání s odpady (Sběrný dvůr) v obci Dobrá 

Starosta čte předložený materiál a uvádí, že ministerstvo nastavilo nová pravidla, kdy chtějí 

zrychlit čerpání dotace a do měsíce bychom museli předložit výběrové řízení a veškeré 

doklady. Není to časově možné. V současné době máme vydáno pouze územní rozhodnutí. Je 

potřeba vyhlásit výběrové řízení, vybrat firmu a realizovat. Za měsíc to není možné.  

Kontaktovali jsme ministerstvo s tím, že chceme termín upravit. Čekáme na vyjádření. 

Dotazy: 

Mgr. Pantlík (ČSSD) – obec má vracet dotaci k projektu, je v této věci již rozhodnuto? 

Starosta – zatím není rozhodnuto, o prominutí vrácení dotace a penále jsme žádali, zatím 

nemáme jejich vyjádření. 

Další dotazy: 0 

Starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu jednání. 

Je čten návrh: bere na vědomí. 

Starosta dává o přečteném hlasovat. 

Hlasování: PRO: 11, PROTI:  0, ZDRŽEL SE: 0 

 

8. Úprava křižovatky silnice III/4773h a II/648 v obci Dobrá 

Starosta objasňuje počátek této situace v důsledku zahájení výroby v Hyundai, a odkazuje na 

předložený materiál. 

Starosta předal slovo místostarostovi, aby sdělil závěr finálního jednání, kdy čte důvodovou 

zprávu k tomuto bodu s tím, že bude umístěno signalizační zařízení. 

Dotazy: 

p. Moskvová – pokud bude světelná signalizace, budou  se tvořit kolony aut. 

Místostarosta – policie uvedla, že se dá signalizace korigovat podle provozu. 

Mgr. Pantlík (ČSSD) – apelovat na Hyundai i ministerstvo dopravy, aby silnice z F-M na 

Těšín nebyla zpoplatněna. Největší provoz je po ukončení směn v Hyundai a všichni, kdo 

jezdí auty si zkracují cestu přes naší obec. 

Starosta – ministerstvo dopravy žádné takové výjimky nepovoluje, už jsme s nimi jednali. 

Ing. Chýlek – dotaz na protihlukové stěny. 

Starosta – uvádí hodnotu hluku a sdělil, že měření se nebude provádět, jelikož chtějí 

realizovat rychle a termín by se nestihl. 

p. Kaňok (KSČM) – pokud bude signalizace, kdo bude mít ve správě? 

Místostarosta – ve správě bude mít obec, ale ještě se bude jednat. 

Starosta – jde o provizorní dobu, než se zprovozní mimoúrovňové křížení, asi 4 – 5 let.  

p. Jež – i když bude mimoúrovňové křížení spadne 90% dopravy do obce, uvědomujete si, že 

z nákladní rampy i z hlavního parkoviště mají na nadjezd jen pár metrů? Pro ně je to 

jednoduše rychlejší, přejet přes obec. Od počátku byla chyba prodat pozemky ke stavbě 

nadjezdu. 
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Další dotazy: 0 

Starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu. 

Je čten návrh: bere na vědomí 

Starosta dává o přečteném návrhu hlasovat. 

Hlasování: PRO:  10, PROTI:  0, ZDRŽEL SE: 1 

 

Z jednací místnosti odešel místostarosta v 18.10 hodin. 

 

9. Schválení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce Dobrá 

Starosta čte důvodovou zprávu z předloženého materiálu. 

Vyzývá k dotazům: 0. 

Starosta vyzývá návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 

Je čten návrh: schvaluje. 

Starosta dává o přečteném návrhu hlasovat: PRO:  10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

 

10. Rozpočtové opatření 

Starosta čte důvodovou zprávu z předloženého materiálu. 

 

V 18.20 hodin se do jednací místnosti vrátil místostarosta. 

 

Starosta vyzývá k dotazům: 

Mgr. Pantlík (ČSSD) – silnice 495 tisíc Kč se zvyšuje o milion. Proč? 

Starosta – je uvedeno bez DPH a ceny se navýšila k úhradě všech nákladů na opravy silnic. 

p. Kafka ( Občané pro občany) – kompostéry, kdy a jaké budou podmínky získání? 

Starosta – dnes jsme obdrželi návrh smlouvy od firmy Jelínek Trade, a až ji odsouhlasí fond 

ŽP, my podepíšeme a do 2 měsíců bude zrealizováno. Kompostéry budou 5 let v majetku 

obce, pak je bude vlastnit občan, který si kompostér vyzvedne. 

Místostarosta – v okolních obcích nemají dobré zkušenosti v této oblasti, občané nejprve 

nereagovali a pak po termínu žádali o dodání. Po termínu realizace nelze uzavírat smlouvy o 

výpůjčce. Máme takovou představu, že bude zaveden šanon, kde budou veškerá čísla popisná 

v obci a někteří budou mít uzavřenou smlouvu o výpůjčce nebo podepsané čestné prohlášení 

o tom, že kompostér nechtějí. Vše bude detailně zveřejněno v Doberských listech. 

Další dotazy.0 

Starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu. 

Je čten návrh: schvaluje. 

Starosta dává o přečteném hlasovat. 

Hlasování: PRO: 11, PROTI:  0, ZDRŽEL SE: 0 

 

11. Zpráva návrhové komise 

Starosta vyzval návrhovou komisi ke zhodnocení průběhu jednání. 

Návrhová komise uvádí, že k jednotlivým bodům bylo jednáno a hlasováno samostatně a 

přijatá usnesení jsou platná. 

 

12. Diskuse 

Starosta vyzval členy zastupitelstva k diskusi: 

p. Velčovská (Dobrá volba 2010) – mnoho lidí jezdí k autobusu do středu obce na kole, kde je 

zamykají kde se dá. Nešlo by zřídit nějaký prostor, zastřešenou část, pro kola? 

Starosta – námět pro další jednání, nyní se nemohu k tomu vyjádřit. 
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Místostarosta – podává zprávu o průběhu zpracovávání územního plánu obce, kdy v říjnu by 

měl Magistrát města F-M vyhlásit veřejné projednávání, které bude zveřejněno v Doberských 

listech, vývěskách na webových stránkách obce, tak, aby se každý k tomu mohl vyjádřit. 

 

Starosta dal prostor občanům k vyjádření připomínek, dotazům: 

p. Moskvová – jelikož je poslední zastupitelstvo v tomto volebním období, děkuje členům 

zastupitelstva za dobrou práci a za snahu řešit problémy v obci. 

Mgr. Bódisová, ředitelka MŠ – také se připojuje a děkuje za vstřícnost, za podporu a úsilí 

v řešení situací, které nejsou vždy lehké. 

Mgr. Otipková, ředitelka ZŠ – děkuje zastupitelstvu i vedení obce jménem všech pracovníků 

ve škole, za spolupráci při řešení a zajištění různých oblastí školství a podporu projektů ve 

škole. 

Místostarosta – děkuje za pozornost, za podporu a podněty všech a za zpětnou vazbu, která je 

nutná. 

 

13. Závěr 

Starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a za práci ve volebním období, které 

letos končí. Ukončil jednání v 18.50 hodin. 

 

 

Zapsala: Marcela Krestová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Ing. Jiří Carbol, starosta obce 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Drahomíra Gongolová (Sdružení KDU-ČSL) 

 

 

                                   Jiří Kaňok (KSČM) 
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                                                    U S N E S E N Í 

                               z 20. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, 

                                  konaného dne 08.09.2014 od 17 hodin, 

              v budově Základní školy Dobrá, 1. poschodí – společenský sál 

 

1. Zahájení 

 

    Zastupitelstvo obce Dobrá 

    1. v o l í  

        návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín Gryžboň (Sdružení KDU-ČSL) 

                                                         Libor Mlčák (Občané pro občany) 

    2. u r č u j e  

        ověřovatele zápisu: Ing. Drahomíra Gongolová (Sdružení KDU-ČSL) 

                                        Jiří Kaňok ( KSČM)   

                                       

2. Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dobrá 

 

    Zastupitelstvo obce Dobrá 

    1. p r o j e d n a l o  

        kontrolu usnesení Zastupitelstva obce Dobrá 

 

3. Zpráva o vyřízení podnětů a připomínek občanů 

 

    Zastupitelstvo obce Dobrá 

    1. p r o j e d n a l o  

          Zprávu o vyřízení dotazů, podnětů a připomínek občanů přednesených na 19. jednání     

         Zastupitelstva obce Dobrá, konaném dne 09.06.2014 

 

4. Zprávy kontrolního a finančního výboru 

 

    Zastupitelstvo obce Dobrá 

    1. b e r e   n a   v ě d o m í  

        Zápis z 13. jednání Finančního výboru obce Dobrá ze dne 27.08. 2014   

        a 

        Zápis č. 3/14 z 23. jednání kontrolního výboru ze dne 4.9.2014 
 

5. Rozšíření linky č. 3 a 13 MHD Frýdek-Místek do Dobré a Nošovic 

 

     Zastupitelstvo obce Dobrá 

     1. s ch v a l u j e  

         zavedení provozu linek MHD č. 865003 a 865013 z Frýdku-Místku přes obec Dobrá do  

         obce Nošovice. Podmínkou je souhlas Města Frýdku-Místku a Moravskoslezského kraje  

         a uzavření Smlouvy o zajištění provozu linek MHD č. 865003 a 865013 z Frýdku- 

         Místku do obce Dobrá 

         a 

         financování linek MHD č. 865003 a 865013 dle projektu UDI MORAVA pro období  

         2014 – 2018 za podmínky finanční spoluúčasti obcí Dobrá a Nošovice 
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6. Dotace na stavbu „Zateplení budov Mateřské školy v Dobré“ 

 

    Zastupitelstvo obce Dobrá 

    1. b e r e   n a   v ě d o m í  

        informaci o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Zateplení budovy MŠ  

        Dobrá“ v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu  

        životního prostředí ČR         

 

7. Dotace na stavbu „Zkvalitnění nakládání s odpady (Sběrný dvůr) v obci Dobrá 

 

    Zastupitelstvo obce Dobrá 

    1. b e r e   n a   v ě d o m í  

        informaci o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Zkvalitnění nakládání  

        s odpady v obci Dobrá – sběrný dvůr“, v rámci Operačního programu Životního  

        prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 

 

8. Úprava křižovatky silnice III/4773h a II/648 v obci Dobrá 

 

    Zastupitelstvo obce Dobrá 

    1. b e r e   n a   v ě d o m í  

        informaci místostarosty o současném stavu a vývoji řešení zajištění vyššího stupně  

        bezpečnosti na křižovatce silnice III/4773h a II/648 v obci Dobrá 

 

9. Schválení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce     

    Dobrá 

 

    Zastupitelstvo obce Dobrá 

    1. s ch v a l u j e  

        Odměny formou daru členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva obce    

        Dobrá  v předložené výši 

 

10. Rozpočtové opatření č. 2/2014 

 

      Zastupitelstvo obce Dobrá 

      1. s ch v a l u j e  

          Rozpočtové opatření č. 2/2014: v příjmové části se rozpočet navyšuje o 168,8 tisíc Kč,  

          ve výdajové o 1 632,- tisíc Kč. Rezerva se ponižuje o 1 463,2 tisíc Kč. 

 

 

 

09.09.2014 

 

 

 

 

                   Mgr. Milan Stypka                                           Ing. Jiří Carbol 

                       místostarosta                                                   starosta obce        
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