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Obec Dobrá

19. září 2003

Zpravodaj
USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 1. 9. 2003
v sále restaurace „Obecník”

1. ZAHÁJENÍ
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. s ch v a l u j e
doplněný program pro 7. jednání Zastupitelstva obce Dobrá konané dne
1. 9. 2003
1.2. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín Gryžboň (KDU–ČSL)
Ladislav Žurek (KSČM)
1.3. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Ing. Richard Pastor (KDU-ČSL)
MUDr. Jarmila Hankeová (SNK – Nezávislí)
2. SLOŽENÍ SLIBU NOVÉHO ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE DOBRÁ
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. b e r e n a v ě d o m í
a) zánik a vznik mandátu člena zastupitelstva MVDr. Kamila Zmudy (SNKNezávislí).
Mandát MVDr. Kamila Zmudy (SNK–Nezávislí) zanikl dnem 22. 8. 2003, kdy
rezignoval.
Od 23. 8. 2003 vznikl mandát Ing. Ludmile Baranové (SNK–Nezávislí), která
rezignovala na tento mandát 25.8.2003.
Od 26. 8. 2003 vzniká mandát Ivě Moskvové (SNK–Nezávislí), která rezignovala na tento mandát 27. 8. 2003.
Od 28. 8. 2003 vzniká mandát Vladimíru Bonkovi (SNK–Nezávislí)
b) složení slibu nových členů zastupitelstva
Libora Mlčáka (SNK–Občané pro občany)
Vladimíra Bonka (SNK–Nezávislí)
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3. ZŘIZOVACÍ LISTINA MATEŘSKÉ ŠKOLY DOBRÁ – DODATEK
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
a) dodatek č. 1 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola
Dobrá, okres Frýdek–Místek, příspěvková organizace
b) znění Smlouvy o vypůjčce mezi obcí Dobrou a Mateřskou školou Dobrá,
okres Frýdek–Místek, příspěvková organizace
c) úplné a platné znění Zřizovací listiny (ve znění dodatku č.1) příspěvkové
organizace Mateřská škola Dobrá, okres Frýdek–Místek, příspěvková organizace
3.2. b e r e n a v ě d o m í
nedílné součásti této smlouvy a to:
přílohu č. 1 Soupis majetku
přílohu č. 2 ke smlouvě o vypůjčce
přílohu č. 3 Zápis č. 1 o předání majetku Obce Dobrá do výpůjčky Mateřské
škole Dobrá
4. PRODEJ POZEMKU parc. č. 1712/1 k. ú. Dobrá, PRODEJ SKLENÍKU, PRODEJ POZEMKU parc. č. 1320/30 k. ú. Dobrá, PRODEJ POZEMKŮ parc.č.
2370/1, 2370/2, 2370/3 k. ú. Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
a) prodej parcely č. 1712/8 k. ú. Dobrá o výměře 400 m2 panu Michalu Novákovi za cenu 100 Kč/m2
b) prodej skleníku z majetku obce Dobrá za cenu 2 500 Kč panu Lumíru Pavelkovi, bytem Skalice č. p. 236
c) prodej parcely č. 1320/30 o výměře 1590 m2 podle geometrického plánu
zpracovaného
firmou Geodetia s. r. o., Fr. Čejky 172, Frýdek–Místek, s rozdělením na dvě
parcely o
velikosti 795 m2 a tímto nových parcelních čísel 1320/30 a 1320/41 k.ú. Dobrá
d) prodej pozemků parc.č. 2370/1 o výměře 65 m2, parc.č. 2370/2 o výměře
226 m2 a
parc. č. 2370/3 o výměře 46 m2 firmě KPV Consulting za celkovou cenu
160 000 Kč
5. STANOVISKO OBCE DOBRÁ – AUTOLAKOVNA
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. n e s o u h l a s í
se zřízením autolakovny v hale č. p. 485 na pozemku parc. č. 82/6 k. ú. Dobrá
z důvodu nesouhlasu občanů s touto činností v dané lokalitě, rovněž nepova2

žuje provoz autolakovny za potřebnou součást občanské vybavenosti z hlediska
dalšího rozvoje, jak je doporučeno stanoviskem Urbanistického střediska s.r.o.
Ostrava ze dne 12. 8. 2003

6. ŽÁDOST O ZBUDOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE – KAMENEC
Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. s o u h l a s í
s výstavbou příjezdové komunikace v části obce Kamenec, podle zpracované
projektové dokumentace v délce max. 130 m, se spolufinancováním stavebních
prací místními občany formou bezúročné půjčky Obci Dobrá
6.2. p o v ě ř u j e
Radu obce Dobrá uzavřením smlouvy o bezúročné půjčce, která bude dodatečně projednána na dalším jednání zastupitelstva obce

7. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOBRÁ
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. s o u h l a s í
se změnou územního plánu obce Dobrá na pozemcích parc. č. 1723 a 1712/5
k. ú. Dobrá na zahradu a zařazuje tuto změnu ke zpracování ve změně územního plánu obce Dobrá č. 4

8. MOST PŘES ŘEKU NA SKALICI
Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. s ch v a l u j e
zamezení průjezdu osobních vozidel přes most na Skalici s účinnosti od
1. 1. 2004
8.2. p o v ě ř u j e
realizací Radu obce Dobrá

9. ŘEŠENÍ SITUACE V OBCI DOBRÁ – VOLBA STAROSTY
Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1. z v o l i l o
za uvolněného člena Zastupitelstva obce Dobrá pana Vladimíra Bonka
(SNK–Nezávislí), do funkce starosty, dnem 1. 9. 2003
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10. RŮZNÉ
Zastupitelstvo obce Dobrá
10.1. s ch v a l u j e
a) Rozpočtové opatření č. 2/2003 ve výši příjmové a výdajové části 688 500 Kč
podle předloženého návrhu.
b) mimořádnou odměnu místostarostce ve výši 15 000 Kč
10.2. n e s ch v a l u j e
uzavření smlouvy mezi obcí Dobrá a Domovem důchodců ve Frýdlantě nad Ostravicí
10.3. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Ing. Ladislava Březiny(SNK–Občané pro občany) na místo člena Rady
obce Dobrá.
Vladimír Bonk
starosta obce

Sbûr nebezpeãného odpadu a papíru
proběhne, dle informace Frýdecké skládky, a.s., v obci Dobrá
v sobotu 20. září 2003, v době:
8.00—8.30 hodin u nádraží ČD
8.45—9.15 hodin parkoviště u kostela
9.30—10.00 hodin Stará Dědina — u velkoskladu Kunín
Kromě nebezpečného odpadu bude na uvedených stanovištích prováděn i sběr
papíru.
Bude odebírán tento nebezpečný odpad: brzdová kapalina, ostatní motorové,
převodové nebo mazací oleje, sorbent, ostatní odpad s obsahem organických chemikálií, akumulátory, lepenka, ostatní plasty, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické
články, zářivky, výbojky, nádobky na spreje, lednice, mrazáky, elektrotechnický odpad (rádia, televizory, pračky, sporáky), obrazovky apod.

Upozornûní pro obãany
Velkoobjemové kontejnery na odpad, umístěné za budovou obecního úřadu
v Dobré, slouží sice občanům obce, ale uložení odpadu v nich, je také zpoplatněno.
Občan, který chce do kontejneru uložit odpad, musí nejprve na obecní úřad, dv.
č. 17 — paní Stachová, uhradit poplatek za uložení odpadu, a teprve pak odpad
umístit v kontejneru. Tento poplatek není součástí 320 Kč, které dle vyhlášky platíte za popelnice. Jako doklad o zaplacení slouží stvrzenka.
Upozorňujeme občany, kteří tak neučiní a nečiní, že při zastižení u kontejneru
bez stvrzenky, zaplatí za uložení odpadu a také následnou pokutu za nedodržení
stanovených podmínek.
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Den zdraví
Dne 13. října 2003 v době od 10.00 do 15.00 hodin proběhne v budově Obecního úřadu v Dobré, obřadní síni, Den zdraví.
Opět se bude měřit hladina cholesterolu v krvi, podkožní tuk, budou se nabízet přírodní produkty a bylinky, které lahodí tělu i duši a v neposlední řadě budou poskytovány informace, jak s těmito zázraky nakládat.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Podûkování
Rodina Pavla Velčovského děkuje členům Sboru dobrovolných hasičů Dobrá
panu Michalu Baranovi a Peru Carbolovi za likvidaci včelího hnízda v našem
komíně. Děkujeme.

Program klubu seniorÛ na 4. ãtvrtletí 2003 a leden 2004
08. října — středa

Výlet autobusem směr Třinec–Oldřichovice–Tyra na
chatu Kozinec. Sraz Dobrá–střed 9.20 hod.

25. října — sobota

Divadelní představení My fair Lady. Odjezd autobusem z Dobré–střed v 17.30 hod.

11. listopadu — úterý

Výšlap na Skalici-Záhoří na výstavu pohádkových
bytostí. Sraz ve 12.30 u nádraží ČD

09. prosince — úterý

Výšlap do Dobratic a okolí. Posezení v restauraci
U koníčka. Odjezd vlakem ve 12.40 hod.

30. prosince — úterý

Tradiční výšlap na Skalici. Sraz ve 13 hodin u nádraží
ČD.

13. ledna -— úterý

Výroční schůze seniorů v Hasičské zbrojnici v 15
hodin. Výběr vstupného ve výši 120 Kč na večírek
konaný ve středu 28. ledna od 15 hodin v rest. Obecník. Výběr příspěvku ve výši 100 Kč na rok 2004
(možno zaplatit do konce února)

Upozornění: Během měsíce listopadu se bude konat zájezd ještě na jedno divadelní představení. Termín a název bude upřesněn během měsíce října.

Zmûna ordinace obvodního lékafie MUDr. Petra Moravce
Pondělí 27. října
Středa 29. října
Čtvrtek 30. října
Pátek 31. října

12.00—16.00
07.30—11.30
07.30—11.30
07.30—11.30
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Vojkovice
Vojkovice
Dobrá
Vojkovice

Nabídky
Nabídky.
OBEC NIŽNÍ LHOTY nabízí k pronájmu od 1. 11. 2003 (po dohodě i dříve) nebytové prostory – část nemovitosti č. p. 71 v Obci Nižní Lhoty, které se nacházejí v přízemí budovy obecního úřadu. Nebytové prostory jsou vhodné k provozování prodejny potravin a smíšeného zboží (je možný i jiný způsob využití).
Občané mohou své nabídky písemně předložit k rukám Marie Mališové – starostky
obce do 15. 10. 2003. Bližší informace získáte na Obecním úřadě v Nižních Lhotách,
Nižní Lhoty 71, 739 51 Dobrá, osobně nebo telefonicky na čísle 558 642 127.

OBEC VOJKOVICE nabízí k prodeji stavební pozemky v katastru obce Vojkovice,
cena 110 Kč/m2. Bližší informace: Obecní úřad Vojkovice č. 88, 739 51 nebo telef. č.
558 651 025, Monika Sušovská, samostatná odborná referentka.

Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky Informační servis VSSKB–
Modré pyramidy.
— výhodné stavební spoření — i v budoucnu letošní výhody na smlouvy uzavřené do
31. 12. 2003 (státní podpora až 4 500 Kč, výhodné úročení 2 %)
— tipovací soutěž o rodinný automobil a 50 horských kol
— výherní moudrá vkladní knížka – soutěž o 200 x 1000 Kč
— finanční poradenství
Informace: paní Harendarčíková Dana, telefon 558 651 193, mobil 724 070 197

Nabízíme litinové kotle DAKON na pevná paliva k montáži. Cena dohodou.
Bližší informace na telefonním čísle 604 669 314.

Paní Milada Wágnerová nabízí k prodeji nebo pronájmu pozemek parc.č. 1801
v k. ú. Dobrá. Informace na tel.č. 465 631 497.

FIRMA ENESPO, OSTRAVA
— vrata, brány, závory
— pohony včetně dálkového ovládání
— rolety, žaluzie
— sítě proti hmyzu
— centrální vysavače
— plovoucí podlahy
Buničitá 201, 739 32 Vratimov, fax: 596 733 312, bezplatná telefonní linka 800 555
558, e-mail: enespo@enespo.cz, www.branyvrata.cz
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HYPO-stavební spořitelna
Vážení klienti zajistěte se protizměnám, které se chystají do léta 2003!!!
— u nás úrok 4 % z vkladu!
— úrok z úvěru jen 3,9% (nejnižší ze všech St. sp.)
— státní podpora stále zatím 25 %!
— smlouvy jištěny státem, zatím lze uzavřít i na děti
— výnosy jsou nezdaněny!
— možnost získání překlenovacího úvěru ve výši 205 000 Kč bez počátečních
— vkladů (0 akontace) na koupi nebo rekonstrukce nemovitostí, získání bytů,
— stavebního pozemku atd. Doba zpracování úvěru cca 14 dní.
— Celková měsíční platba jen 1632 Kč.
— úrok je jen 5,95% p.a. „po překlopení” je úroková sazba jen 3,9 %!!!
— Splatnost tohoto úvěru je až 20 let (možno splácet i rychleji).
— nadstandardní spoření i nadstandardní úvěry.
Osobní poradci: PaedDr. M. Bednářová + R. Bednář
Tel. č.: 558 671 121, mobil: 777 161 671
E-mail: rabem@email.cz

GENERALI — Pojištění bez hranic
Nabízíme vám výběr z řady asi 50 produktů jedné z největších pojišťoven na světě,
která má u nás 170letou tradici a působí ve více než 50 státech světa.
Životní pojištění (jsme první v Evropě!)
— možný daňový odpočet až 12 000 Kč/rok
— výběr z 8 druhů životního pojištění…
Stavební spoření (s HYPO stavební spoř.)
Penzijní pojištění
Program bydlení 2000 (kombinace hypotéky a živ. poj. – velice výhodné!
Úrazové pojištění
Pojištění rodinných domů a bytů
Pojištění motorových vozidel
Cestovní pojištění
Poj. Průmyslových a podnikatelských rizik
Pojištění zemědělství a mnoho dalších…
Výhradní zástupci pro Vratimov a okolí:
PaedDr. M + R. Badnářovi, tel. č. 558 671 121, 777 161 671, 608 447 265
Těšíme se na vás!

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk; zdarma. Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá. –Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá
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Leona Bařinová

Vladimír Bonk
starosta a člen rady

Antonín Gryžboň

Jarmila Hankeová

předseda kontrolního výboru

členka rady

Jiří Kratochvíl
člen rady

Alice Tancerová
zástupkyně starosty
a členka rady

Libor Mlčák

Ladislav Březina

Jiří Carbol

Tomáš Chylek

Jiří Kaňok

Richard Pastor

Jiří Štec

předseda finančního výboru

Složení
obnoveného
zastupitelstva
obce
v září 2003
Jiří Tesarčík

Ladislav Žurek

