USNESENÍ
z 15.jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 11.června 2001.

ZASTUPITELSTVO OBCE
I. SCHVALUJE
1. Jednací řád Finančního výboru Zastupitelstva obce Dobrá a úkoly tohoto výboru, uložené
Zastupitelstvem obce Dobrá na rok 2001
2. Smlouvu o spolupráci s polskou obcí Buczkowice
3. Navržená rozpočtová opatření č.1/2001
4. Závěrečný účet obce za rok 2000
5. Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí mezi Obcí Dobrá a SME,a.s. se sídlem v Ostravě
týkající se odběrného místa „24 rodinných domů - Dobrá, Kamenec I.“
6. Uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy“ o podmínkách prodeje 3 200 ks akcií
společnosti Česká spořitelna, a.s. ISIN CZ0008023736 (dále jen „akcie“) se společností
ERSTE BANK der oesterreichischen Sparkassen AG, náhradní identifikační číslo v SCP:
009003195, (dále jen „kupující“), při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 122,-Kč za
jednu akcii
7. Registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu obce ve
Středisku cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC
Securities, a.s., se sídlem Karlovo náměstí 24,Praha 1, 110 00, IČO: 61858781, zapsané v
obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751
8. Uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“ jejímž předmětem bude
prodejakcií kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií rozhodnutím valné
hromady České spořitelny, a.s., o změně podmínek převoditelnosti akcií,
9. Převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů
10.Záměr prodeje 3200 kusů kmenových akcií České spořitelny, a.s. (ISIN CZ 0008023801) ve
vlastnictví obce
11.Předložené znění Jednacího řádu Zastupitelstva obce Dobrá, kterým se upravuje znění platné
do současnosti
12.„Souhlasné prohlášení“, které se týká pozemků v katastru Obce Horní Domaslavice a které
jsou zapsány na listu vlastnictví č.355 u Katastrálního úřadu ve Frýdku-Místku, jedná se o: parcely ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr, parcela č. 249/3 (PK) o
celkové výměře 2007 m2 , díl 1 - ostatní plocha o výměře 836 m2, díl 2 - ostatní plocha o
výměře 1159m2 a díl 3 - ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 990/60 - ostatní plocha o
výměře 9m2, p.č. 1004/1 (PK) o výměře 493 m2, p.č. 1004/3 (PK) o výměře 579 m2, p.č.
1004/5 (PK) o celkové výměře 878 m2,díl 1 o výměře 426 a díl 2 o výměře 452 m2 a p.č.
1010 o celkové výměře 12992 m2, díl 1 - ostatní plocha o výměře 12 948 m2 a díl 2 o
výměře 44 m2, to vše v katastrálním území Horní Domaslavice
13.Zřizovací listinu Základní školy Dobrá 860, okr. Frýdek-Místek
14.Zřizovací listinu Místní knihovny Dobrá, okr. Frýdek-Místek
15.darovací smlouvu mezi obci Dobrá a Ostravským krajem ve věci SIM karty č.
894202022000216360
16.žádost o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2000 příspěvkové organizace - Místní
knihovna Dobrá, dle přiložené žádosti
17.bezúplatný převod pozemku parc.č. 46/2 ostatní plocha o výměře 411 m2 v k.ú. Dobrá u
Frýdku-Místku a obci Dobrá z vlastnictví České republiky - Okresního úřadu Frýdek Místek do vlastnictví obce Dobrá
II. BERE NA VĚDOMÍ
18.protokol o skutečnostech, zjištěných při přezkumu hospodaření obce Dobrá za rok 2000

19.v textu usnesení z 19. zasedání OZ ze dne 25.2.1993 došlo k záměně slov „Bere na vědomí“
za slovo „Schvaluje“, týkající se Zřizovací listiny MK Dobrá
20.předloženou důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny,
a.s.
III. UKLÁDÁ
21.finančnímu výboru projednat protokol o skutečnostech zjištěných při přezkumu hospodaření
obce Dobrá za rok 2000 s návrhy preventivních opatření
22.vystavit plnou moc Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny, a.s. k zastupování na
valné hromadě dle bodu III. usnesení č.6 k realizaci převodu akcií České spořitelny,a.s.
23.Radě obci zpracovat rozpočtový výhled na období 3 let. Termín do konce roku 2001.
IV. DELEGUJE
24.Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny, a.s. v souladu se smlouvou o uzavření
budoucí smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny, a.s., na které bude
schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií
V. STÁHLO
25.z programu jednání ZO bod č.10 “ Žádost o změnu ÚP obce Dobrá - pozemek parc.č.
2020/5“
VI. POVĚŘUJE
26.investiční komisi Rady obce Dobrá vypracování zásad o spolufinancování investiční
výstavby při podání žádosti o změnu Územního plánu k staženému bodu č.10
VII. NESCHVALUJE
27.dohodu mezi Obcí Dobrá a TJ SOKOL, jejímž výsledkem by bylo písemné prohlášení
těchto dvou subjektů v tom, že objekt šaten oddílu kopané na parcele č. 1194 bude zapsána
na list vlastnictví TJ SOKOL Dobrá
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