Obecní úřad Dobrá
Dobrá 26. října 2001

Oběžník č.9
1. Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá ze dne 3. října 2001.
ZASTUPITELSTVO OBCE
I. BERE NA VĚDOMÍ
1. zprávu o skutečnostech zjištěných při přezkumu hospodaření obce za rok 2000
2. usnesení vlády č. 1123/00, příloha č. 2, bod III.
II. SCHVALUJE
3. finanční dar ve výši 10 000 Kč paní Ďurici Stejskalové, bývalé ředitelce příspěvkové
organizace Místní knihovna Dobrá za dlouholetou aktivní práci a přínos obci v oblasti
kultury
4. předložená rozpočtová opatření č. 2. Při navýšení výdajové částky o částku 132 000 Kč,
(Vodovod o 129 000 Kč a Odměna paní Stejskalové o 3000 Kč) a zrušení investice 150 000
Kč na stavbu cesty za Obecním bytovým domem
5. Dodatek č. l smlouvy mezi Severomoravskou plynárenskou a. s. a obcí Dobrá, jehož
součástí je dodávka a odběr plynu a rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné plynovodní
přípojky
6. paní Aleně Šeděnkové a panu Milanu Borisovi oba bytem Dobrá 700, na základě vyhlášky č.
1/1999 o změnách č. l regulativů územního rozvoje obce Dobrá vybudování zahradní chatky
a oplocení na pozemcích PK 220/6, 212/5 v katastrálním území Dobrá
7. panu Stanislavu Berkovi, bytem F-M, ul. Žižkova č. p. 489 na základě vyhlášky č.. 1/1999 o
změnách č. l regulativů územního rozvoje obce Dobrá vybudování rodinného domu na
pozemku parc. č. 2098/2 v katastrálním území Dobrá
8. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene vedení vodovodního řadu
na pozemku parc. č. 772/3, jimž je obec Dobrá spoluvlastníkem s obcí Dobratice
9. účelovou, bezúročnou půjčku ze strany stavebníků na Kamenci (10 750 Kč na l stavební
pozemek) obci Dobrá se splatností dne 28. 2. 2002
10.smluvní vztah obce Dobrá s firmou AGRO-EKO, s. r. o. Ostrava, konzultační, koordinační,
technicko-ekonomická a inženýrská činnost při přípravě a zpracování žádosti o poskytnutí
finančních prostředků v rámci podpěrného programu EU ISPA (kanalizace), kde obec Dobrá
zastupuje Sdružení obcí povodí Morávky a finanční náležitosti ze smlouvy vyplývající,
budou řešeny poměrnými částkami jednotlivých členských obcí
11.na základě usnesení vlády č. 1123/00, příloha 2, bod III. bezúplatný převod „Vojenské
posádky Dobrá" z majetku státu Obci Dobrá ve společenském zájmu
12.celoroční hospodaření obce za rozpočtové období r. 2000 s výhradami, tak jak jsou
formulovány v protokolu o skutečnostech zjištěných při přezkumu hospodaření obce Dobrá
za rok 2000. Tím také projednalo, schválilo a uzavřelo závěrečný účet obce za rok 2000
III. DOPORUČUJE

13.dopracovat finančnímu a kontrolnímu výboru zprávu o skutečnostech zjištěných při
přezkumu hospodaření obce za rok 2000
14.dopracování úpravy příspěvkové organizace Základní škola Dobrá Radě obce a vedení školy
15.schválit bod č. 3 z minulého jednání Zastupitelstva obce, článek č. 21 s obcí Buczkowice
IV. NESCHVALUJE
16.udělení výjimky a změny územního plánu dle žádosti pana Zdeňka Plucnara, bytem Dobrá
č. 707 ;
17.finanční příspěvek Nemocnici ve Frýdku-Místku
V. PROJEDNALO
18.úpravu příspěvkové organizace Základní školy Dobrá
VI. RUŠÍ
19.usnesení č. 4 z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá ze dne 11. června 2001
20.bod č. 4 „Zásady spolufinancování investiční výstavby" na návrh ing. Chýlka a ing. Pastora.
Bod odložen na příští jednání Zastupitelstva obce Dobrá.

2. Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
Znovu opakujeme, že sběr nebezpečného odpadu proběhne 3. listopadu 2001, a to:
• u nádraží ČD 8.00—8.30 hodin
• parkoviště u kostela 8.45—9.15 hodin
• u velkoskladu Kunín 9.30—10.00 hodin

3. Záměr pronájmů
Obec Dobrá oznamuje v souladu s ustanovením § 39, odst. l, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ze
dne 12. dubna 2000, záměr pronájmu jedné místnosti, části chodby, • WC a kuchyňky o celkové
ploše 59,46 m2 (kancelář č. 23) v budově obecního úřadu č, p. 230. V případě zájmu je možno
poštou nebo osobně na Obecním úřadě v Dobré panu Jiřímu Davidovi předat písemnou žádost s
uvedením předpokládaného účelu využití, dobou nájmu a výši nabízeného nájemného spolu s
identifikací osoby, která se o nájem uchází. Na základě telefonické dohody je možno si s panem
Davidem domluvit obhlídku předmětu nájmu. Datum rozhodné pro ukončení přijímání písemných
žádostí je 16, listopadu 2001.

4. Sběr odpadu
pomocí igelitových pytlů v částech obce, kam nezajíždí vozidla vyvážející popelnice, je v poslední
době velmi málo využíván ze strany občanů v těchto odloučených lokalitách bydlících. Z tohoto
důvodu upozorňujeme, že svoz se provádí jedenkrát měsíčně, a to vždy první středu v měsíci, v
dopoledních hodinách. Nepovažujeme za reálné, aby za celý měsíc nenasbíral jeden rodinný dům
nějaký odpad. Je tedy nutno položit otázku, co se vlastně s odpadem děje a kde končí? Obec
prostřednictvím členů Komise pro životní prostředí připravuje znění nové obecně závazné vyhlášky
o odpadech. Určitě se bude zabývat také lokalitami, o kterých pojednává tento text. V prosincovém
oběžníku Vás s návrhem znění nové vyhlášky seznámíme. Vzhledem k blížícímu se teplotně
nižšímu období upozorňujeme všechny spoluobčany, aby dbali na životní prostředí ve svém okolí.
V souvislosti s nadcházejícími studenějšími dny započne topná sezóna, která nese s sebou mnohé

nešvary spojené s vytápěním objektů. Je nanejvýš opovrženíhodné, neřku-li trestuhodné, ničit
zdraví sobě a jiným spalováním nevhodných, mnohdy přímo zdraví škodlivých surovin. Je zcela
zřejmé, kdo a jakým způsobem zatápí ve svém rodinném domě, dá se to zřetelně rozpoznat zrakem i
čichem. Je pochopitelné, že ekonomická situace některých rodin neumožní ekologické vytápění
objektů bydlení, avšak i přesto apelujeme na tuto část spoluobčanů, aby vždy dbali na skutečnost, že
ničit zdraví sobě samému lze, navíc to není v podstatné většině případů trestné, ale usilovat o
zhoršení zdravotního stavu svých sousedů lze považovat za trestný čin. A nový zákon o odpadech,
stejně jako obecně závazná vyhláška na jeho základech postavená, na takové počínání pamatuje a
dokáže jej potrestat. Děkujeme za pochopení.

5. Blokáda, nebo změna na místě ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR?
Takto by mohlo začít uvažování nad situací, která nastala bezprostředně po realizaci blokády hlavní
komunikace v naší obci. Medializace mnohaletého, stupňujícího se problému dosáhla až na ta
patřičná místa. Byla akceptována pracovní schůzka na Ministerstvu dopravy a spojů ČR v Praze,
účasten byl samotný pan ministr, vše znovu detailně prodiskutováno, prověřeno, poté deklarována
aktivní účast na konečném dořešení, stanovení reálné (tedy splnitelné) termíny. Stručně — ledy se
hnuly. . .
Vše důležité je zachyceno v dokumentu, který byl předán zástupcům Iniciativy R48 v rámci další
pracovní schůzky v Českém Těšíně (u příležitosti slavnostního zahájení výstavby „Obchvatu č.
Těšín II.") před čtrnácti dny. Noví lidé v instituci, která jedná nejen s námi, ale rovněž s evropskými
komisaři, zejména pak nově -jmenovaný ředitel ředitelství silnic a dálnic ČR, pan Havíř, se zdají
býti na „svém místě". Dokážou řešit problémy vlastními silami a umějí se orientovat ve složité
situaci, jakou je pro nás — zemi čekatelskou — „dosažení" finančních prostředků EU. Proto ten
úvodní titulek — mám zato, že určitou roli sehrají obě jmenované skutečnosti, a pevně věřím, že
pozitivní. Závěrem ještě uvádím dva důležité termíny akcí: do 7. listopadu 2001 budou zveřejněny
podmínky mezinárodní soutěže na dodavatele stavby „Frýdek-Místek— Dobrá, obchvat" v
Obchodním věstníku. Dne 13. prosince 2001 se sejdou zástupci soutěžících firem u nás v obci, aby
se mohli blíže seznámit s budoucím staveništěm.
Milan Stypka, v. r., starosta obce

Oznámení provozovatele školního bufetu
Vážení rodiče,
na základě Vašich požadavků jsme pro Vás připravili novou formu služby předplacených svačin.
Počínaje měsícem říjnem Vám nabízíme svačiny obdobné těm, které denně chystáte svým dětem
sami a nazvali jsme je vtipně „Svačinky jak od maminky". Svačiny jsou rozděleny na dva druhy,
malá a yelká. Libovolně si můžete vybrat tu, která Vám bude vyhovovat dle toho, kolik Vaše dítě
sní. Malá svačina obsahuje jeden nebo menší kus pečiva a velká svačina obsahuje dva kusy a nebo
jeden velký kus pečiva. Cena malé svačiny je 6,50 Kč a velké svačiny je 8,50 Kč. Došlo k ráznému
snížení cen oproti minulým cenám, protože cena byla 10,— Kč a 12,— Kč. Samozřejmě, že
budeme pokračovat i v akci „Školní mléko" (úterý a čtvrtek), kterou provozujeme zcela zdarma,
protože je to celostátní akce. Cena je stále stejná 5,— Kč/kus. Máte tedy možnost různých variant
využití našich služeb.
Ceník a podmínky odběru svačin na měsíc LISTOPAD 2001.
1. Mléčné svačiny: 9 dní---------------------------45,—Kč
2. Kombinace malých svačin od 1.11. (včetně): 22 dní
• jen malé svačiny (po—pá) -------------------- 143,— Kč
• malé (po—pá) + navíc mléčné (út, čt) ------------ 188,— Kč

• malé (po, st, pá) + mléčné (út, čt) --------------- 129,50 Kč
3. Kombinace velkých svačin od 1.11. (včetně): 22 dní
• jen velké (po-pá) -------------------------- 187,— Kč
• velké (po—-pá} + navíc mléčné (út, čt) ------------ 232,— Kč
• velké (po, st, pá) + mléčné (út, ět) -------------- 155,50 Kč"
Podmínky odběru svačin:
Placení svačin: bude probíhat poslední týden před začátkem nového měsíce a v prvních třech
pracovních dnech daného měsíce. Dodržujte prosím tyto termíny z důvodu hladkého provozu.
Odhlášky:
• mléčné svačiny nelze odhlásit
• odhlášky malých a velkýph svačin — svačiny je možno odhlásit den předem do 11.00 hodin
osobně v bufetu nebo telefonicky na č. 0604/6210 89 i SMS (uveďte prosím jméno, třídu a
dobu nepřítomnosti)
• pokud se stane a dítě Vám ráno onemocní a svačinu tedy nestihnete odhlásit, můžete si ji
vyzvednout osobně
Nevyzvednuté svačiny — svačiny, které si nevyzvednete do 11.40 hod. (do 4. přestávky) daného
dne, budeme považovat za propadlé. Dle hygienických podmínek je nesmíme skladovat. Děkujeme
za pochopení
S pozdravem provozovatel bufetu

Změna ordinace dětského střediska, MUDr. Kučerová lva
• 29.10. 7.30 — 9.00 hodin
• 30.10. 7.30 — 9.00 hodin poradna pro kojence odpadá

Program klubu senioru na listopad, prosinec 2001 a leden 2002
• 7. listopadu — středa: Výšlap na Moravku u přehrady, odjezd v 9, 20 hod. směr MorávkaLipový a pak na penzion Romantika
• 21. listopadu — středa: posezení v Hasičské zbrojnici, prodej lístků do divadla na operetu
Krásná Helena ve čtvrtek 13, 12.2001
• 13. prosince — čtvrtek: operetní představení v divadle Jiřího Myrona v Ostravě. Odjezd v
18.00 hod. z parkoviště Dobrá-střed.
• 28. prosince — pátek: Tradiční výšlap na Skalici. Sraz ve 13.00 hodin u nádraží ČD.
• 9. ledna 2002 — středa: Posezení v Hasičské zbrojnici v 15.00 hod., kde se přihlásíme na
večírek 16. ledna v rest. „Obecník" se zaplacením 100 Kč na osobu.
• 16. ledna — středa: uspořádán večírek v 15.00 hodin v rest. „Obecník" s hudbou a
občerstvením.
Výbor seniorů

Turnaj ve volejbale
Sportovní komise při OU Dobrá ve spolupráci s OU Dobrá vyhlašuje 2. ročník Mikulášského
volejbalového turnaje smíšených amatérských družstev v sobotu 1. prosince 2001 v tělocvičnách ZŠ
Dobrá. Prezentace od 7.30, začátek 8.30 hod., startovně 80 Kč na osobu.
Přihlášky nejpozději do 25. 11. 2001 s 50% zálohou na adresu A. Tancerová, 739 51 Dobrá 556
Podmínky:

1. amatérské družstvo .
2. smíšené družstvo min. 2 ženy a 4 muži, v 5-členném družstvu musí být 2 ženy a 3 muži
3. počet družstev omezen 12

