USNESENÍ
z 3. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 29.12.2006 v 17.00 hodin
v budově Obecního úřadu Dobrá – obřadní síň.
1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.1. v o l í
návrhovou komisi: Mgr. Vítězslav Pantlík (KSČM)
Jiří Hofman (ČSSD)
1.2. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Ing. Ludmila Baranová (Nezávislí)
Jiří Kaňok (KSČM)
2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
2.1. b e r e n a v ě d o m í
kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
3. Rozpočtové opatření č. 4
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 4/2006:
navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o : 2 290 tisíc Kč
z toho rezerva činí 1008,6 tisíc Kč
4. Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
pro hospodaření obce Dobrá od 1. ledna 2007 rozpočtové provizorium s omezeným
čerpáním jednotlivých rozpočtových kapitol max. do výše 1/12 dle schválených výdajů
pro rok 2006 v konečné podobě, a to vždy pro jeden kalendářní měsíc; nad rámec
výdajové 1/12 schvaluje v měsíci lednu 2007 úhradu faktury (doplatek z roku 2006) ve
výši 700 tisíc Kč za hasičské vozidlo
5. Smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
5.1. s ch v a l u j e
uzavření smluv o smlouvách budoucích o uzavření věcného břemene a smlouvy o
zřízení věcného břemene s žadatelem č. 1. až 17 a č. 54
5.2. s ch v a l u j e
uzavření smluv o smlouvách budoucích o uzavření věcného břemene a smlouvy o
zřízení věcného s žadatelem č. 18. až 53 (příloha č. 1)

6. Zásady pro výstavbu kanalizačních přípojek v rámci stavby „Dobrá – rozšíření
splaškové kanalizace“
6.1. s ch v a l u j e
odložení tohoto bodu jednání na další zasedání Zastupitelstva obce Dobrá
7. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá
7.1. s ch v a l u j e
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá v době od 21.10. 2006 do
31.12.2006 ve výši:
Jméno a funkce od
Výše
od
příjmení
odměny
Mgr.
ZO
21.10.06 450,6.12.06
Pantlík
Vítězslav

Výše odměny
1.360,(zvolen
členem
Kontr.výboru)
1.730,-(zvolen
členem RO)

MVDr.
Zmuda
Kamil

ZO

21.10.06 450,-

2.11.06

Michal
Novák

ZO

21.10.06 450,-

Milan
Kwaczek

ZO

21.10.06 450,-

René
Křižák

ZO

21.10.06 450,-

Jiří
Kaňok

ZO

21.10.06 450,-

Jiří
Hofman

ZO

21.10.06 450,-

27.11.06 1.360,(jmenován
členem
Komise
životního
prostředí)
6.12.06 1.360,(zvolen
členem
finančního
výboru)
27.11.06 1.560,(jmenován
předsedou
sportovní
komise)
6.12.06 1.560,(zvolen
předsedou
kontrolního
výbotu)
6.12.06 1.360,(zvolen
členem
kontrolního
výboru)

Od

Výše
odměny

27.11.06 2.840,(jmenován
předsedou
komise ŽP)

ZO
MUDr.
Jarmila
Hankeová

21.10.06 450,-

ZO
Ing.
Antonín
Gryžboň
Ing. Jiří ZO
Carbol
Radim
ZO
Burger

21.10.06 450,-

Jiří
Březina

ZO

21.10.06 450,-

Ing.
Ludmila
Baranová

ZO

21.10.06 450,-

2.11.06

1.730,(zvolena
členem RO)

27.11.06 2.640,(jmenována
členem
sociální
komise)

21.10.06 450,21.10.06 450,-

6.12.06

1.360,-(zvolen
členem
finančního
výboru)
27.11.06 1.360,(jmenován
členem
komise
životního
prostředí)
2.11.06 2.840,(zvolene
předsedkyní
finančního
výboru
a
členem RO)

7.2. s ch v a l u j e
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá od 1.1.2007 ve výši:
Ing. Ludmila Baranová
RO, předseda finančního výboru
2.840,- Kč
Jiří Březina
ZO, člen komise ŽP
1.360,- Kč
Radim Bürger
ZO, člen finančního výboru
1.360,- Kč
Ing. Jiří Carbol
ZO
450,- Kč
Ing. Antonín Gryžboň
ZO
450,- Kč
MUDr. Jarmila Hankeová
ZO, RO, člen sociální komise
2.640,- Kč
Jiří Hofman
ZO, člen kontrolního výboru
1.360,- Kč
René Křižák
ZO, předseda sportovní komise
1.560,- Kč
Milan Kwaczek
ZO, člen finančního výboru
1.360,- Kč
Michal Novák
ZO, člen komise ŽP
1.360,- Kč
MVDr. Kamil Zmuda
ZO, RO, předseda komise ŽP
2.840,- Kč
Jiří Kaňok
ZO, předseda kontrolního výboru
1.560,- Kč
Mgr. Vítězslav Pantlík
ZO, člen kontrolního výboru
1.360,- Kč

8. Stanovení termínů konání Zastupitelstva obce Dobrá v roce 2007
8.1. s t a n o v u j e
termíny konání Zastupitelstva obce Dobrá v roce 2007 v minimálním rozsahu takto:
pondělí 29. ledna 2007
v 17,00 hodin
pondělí 12. března 2007 v 17,00 hodin
pondělí 25. června 2007 v 17.00 hodin
pondělí 24. září 2007
v 17,00 hodin
pondělí 17. prosince 2007 v 17,00 hodin
9. Různé
9.1. s ch v a l u j e
v souladu s ustanovením § 84 odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích
v platném znění Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Dobrá
9.2. z m o c ň u j e
pana Ladislava Žurka, místostarostu obce Dobrá, ke všem právním úkolům
souvisejících s výkonem práv akcionáře obce Dobrá na Mimořádné valné hromadě
akcionářů společnosti Frýdecká skládka, a.s., se sídlem Zámecké náměstí 26, 738 01
Frýdek-Místek, IČ 47151552, konané dne 5. ledna 2007 v 9,00 hodin

Alice Tancerová
starosta obce

3. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 29.12.2006
Přítomno: 14 členů zastupitelstva obce
Omluven: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí)
Program jednání:
1. Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu
2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. Rozpočtové provizorium
5. Smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
6. Zásady pro výstavbu kanalizačních přípojek v rámci stavby „Dobrá – rozšíření
splaškové kanalizace“
7. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá
8. Stanovení termínů konání Zastupitelstva obce Dobrá na rok 2007
9. Různé
10. Zpráva návrhové komise
11. Diskuse
12. Závěr
1. Zahájení
Jednání Zastupitelstva obce Dobrá zahájila starostka obce Alice Tancerová v 17.05 hodin
v budově Obecního úřadu Dobrá – obřadní síň.
Přivítala přítomné členy zastupitelstva i občany obce.
Zjistila přepočtem, že je přítomno 14 členů zastupitelstva a je usnášeníschopné.
Sdělila, že se omluvila MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí).
Přečetla program jednání a vyzvala přítomné, zda chce někdo program doplnit nebo změnit.
Žádné připomínky k programu jednání nebyly.
Starostka dala hlasovat o programu jednání.
HLASOVÁNÍ: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
Starostka přečetla návrh na složení návrhové komise:
Mgr. Vítězslav Pantlík (KSČM) a Jiří Hofman (ČSSD)
Žáden jiný návrh nebyl vznesen.
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
Starostka dále přečetla návrh na ověřovatele zápisu:
Ing. Ludmila Baranová (Nezávislí) a Jiří Kaňok (KSČM)
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
Přednesla starostka obce. Uvádí body, ze kterých vyplynuly úkoly a objasňuje jejich vyřízení.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu.
Je čten návrh usnesení.
Starostka dala hlasovat k tomuto bodu jednání.
HLASOVÁNÍ: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

3. Rozpočtové opatření č. 4
Starostka předala slovo ing. Baranové (Nezávislí), která je předsedou finančního výboru.
Ing. Baranová se vyjádřila postupně k jednotlivým kapitolám rozpočtového opatření.
Starostka vyzvala přítomné k připomínkám.
J. Hofman (ČSSD) – čím se nahradí pokles daní?
Vysvětluje starostka nárůst mezd za stavební úřad, kdy dotace bude až v roce 2007.
M.Kwaczek (ČSSD) – nejprve se utratí a pak se teprve schvaluje? Finanční výbor by měl
rozkrýt jednotlivé položky.
Další připomínky ani dotazy nebyly vzneseny.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení.
Je čten návrh usnesení.
Starostka dala hlasovat k tomuto bodu.
HLASOVÁNÍ: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
4. Rozpočtové provizorium
Přednesla starostka a objasnila, proč je nutné toto schvalovat. Do přijetí a schválení nového
rozpočtu na rok 2007 se tímto upraví hospodaření obce.
Starostka vyzvala k připomínkám a dotazům.
J. Hofman (ČSSD) - urychlit schvalování rozpočtu a neřešit to rozpočtovým provizoriem.
Ing. Baranová (Nezávislí) – v letošním roce bude schválen rozpočet v únoru. Pokud to bude
nutné, pak se bude rozpočet schvalovat v prosinci.
A.Tancerová (KDU-ČSL) – na dotaci se dá připravit, pokud víme, že budeme o ni žádat.
J. Hofman (ČSSD) – měli bychom být připraveni.
Mgr. Pantlík (KSČM) – bylo by to lepší, kdyby byl rozpočet schválen již v prosinci.
Ing. Baranová (Nezávislí) – fyzicky je to možné, schválit rozpočet na další rok již v prosinci.
J.Březina (Nezávislí) – projekt na opravu Hasičské zbrojnice je zpracován?
Starostka odpovídá, že zatím není vydáno stavební povolení, je zatím ve fázi územního
rozhodnutí.
Žádné další dotazy nebyly vzneseny.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto jednání.
Starostka dala hlasovat k tomuto bodu jednání.
HLASOVÁNÍ: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
5. Smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
Starostka uvedla, že smlouvy se sumarizují a jednou za rok se schvalují. Schvaluje je rada
obce a materiály k jednotlivým smlouvám jsou k dispozici k nahlédnutí na obci.
Mgr. Pantlík (KSČM) – navrhuje rozdělit smlouvy již uzavřené a neuzavřené a naformulovat
podle toho usnesení k tomuto bodu takto:
a) uzavřené smlouvy č.1 – č. 17 a č. 54
b) neuzavřené
č. 18 – č. 53
K tomuto se hlasovalo: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3
6. Zásady pro výstavbu kanalizačních přípojek v rámci stavby „Dobrá – rozšíření
splaškové kanalizace“
Starostka seznámila přítomné s přípravou akce. Uvádí, že je třeba stanovit podmínky, zda za
přípojku platit nebo ne, nebo hradit částečně obec a částečně majitel.
K.Zmuda (Nezávislí) – přípojky ano. V případě, že bude dotace je nutno uvést počet přípojek?
Starostka uvádí, že zatím není žádná dotace.

J. Hofman (ČSSD) – je zkušenost jinde se situací, kdy se vystaví splaškový řád a nikdo se
nebude chtít připojit. Měl by se udělat průzkum zájmu – smlouvy o smlouvě budoucí.
Starostka souhlasí a předpokládá, že bude jednat s občany, ale neví, jak se budou jednotliví
občané podílet na nákladech. Měly by se stanovit zásady a uzavírat smlouvy o smlouvách
budoucích.
J. Hofman (ČSSD) – mělo by se vycházet ze zákona o odpadech.
Ing. Carbol (KDU-ČSL) – měla by projednat investiční komise a předložit návrh.
Místostarosta uvádí, že vidí finanční problém, ne všichni občané budou souhlasit.
Starostka – již jsou termíny jednání s občany, není dobré oddalovat.
M.Kwaczek (ČSSD) – cena odradí lidi, je nesmyslná a vysoká.
Starostka – výběrové řízení může být nižší, je to cena orientační.
Ing. Carbol (KDU-ČSL) – zdá se mu to uspěchané, mělo by se dobře rozmyslet.
Ing. Gryžboň (KDU-ČSL) – zvážit podíl občana a obce.
J.Kaňok (KSČM) – navrhuje odložit na další jednání, neboť jde o vysoké částky a mělo by se
vše dobře promyslet.
J. Hofman (ČSSD) – měl by se vyjádřit i finanční výbor, jak se bude financovat.
Mgr. Pantlík (KSČM) - navrhuje odložit.
Ing. Carbol (KDU-ČSL) – navrhuje termín únorového jednání zastupitelstva obce.
J.Kaňok (KSČM) – navrhuje vytvořit pracovní skupinu.
Tento bod se odkládá na příští jednání zastupitelstva obce.
Starostka dává hlasovat: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
7. Odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá
Starostka seznamuje přítomné s odměnami a uvádí, že jde o horní hranice odměn.
Vyzývá přítomné k připomínkám a dotazům.
Žádné dotazy nebyly.
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení.
Čten návrh usnesení.
Hlasování: PRO: 9, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 4
8. Stanovení termínů konání Zastupitelstva obce Dobrá na rok 2007
Přednesla starostka a čte termíny možných dalších jednání.
Navrhla: 29.1.2007, 12.3. 2007, 25.6.2007, 24.9.2007, 17.12. vždy v 17 hodin.
Dala k tomuto návrhu hlasovat: PRO: 14, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
9. Různé
a) Jednací řád výborů Zastupitelstva obce Dobrá
Pan Kaňok (KSČM) – předložil přítomným členům zastupitelstva materiál, který připravil
společně s ing. Baranovou. Uvedl, že tento jednací řád stanovuje činnost jednání výborů a
blíže jej specifikuje.
Ing. Baranová (Nezávislí) – je možno pracovat nad rámec tohoto řádu.
Starostka uvádí, že kontrolní výbor musí předložit plán činnosti, nemůže zasahovat do
finančního výboru. Lhůta pro kontrolu musí být předem dána.
M. Kwaczek – finanční výbor je poradní výbor zastupitelstva, ne rady obce.
Starostka uvádí, že lze pověřit i mimořádně kontrolou finanční i kontrolní výbor, termín si
určují.
Další připomínky nebyly vzneseny.
Starostka dala přečíst návrh usnesení k tomuto bodu jednání.
Čten návrh usnesení.
Starostka dala hlasovat: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

b) Udělení plné moci akcionáře Frýdecké skládky a.s. - Valná hromada
Přednesla starostka a vyzvala k připomínkám.
Mgr. Pantlík (KSČM) – je to nutné?
Starostka odpovídá že ano, musí být zmocnění k hlasování.
Navrhuje místostarostu Ladislava Žurka (KSČM).
Jiný návrh nebyl podán.
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE:1
c) Dopis Mgr. Pantlíka, ve věci oznámení termínu jednání zastupitelstva
Starostka vysvětlila situaci a také uvedla, že svolání zastupitelstva bylo dáno dostatečným
způsobem na vědomí.
Mgr. Pantlík (KSČM) také uvádí, že nechce žalobu, jsme tady pro lidi a tento dopis chce dát
na vědomí všem.
Ing. Gryžboň (KDU-ČSL) – doporučuje zveřejňovat termín v zákonem stanovených lhůtách a
určeným způsobem.
10. Zpráva návrhové komise
Starostka požádala návrhovou komisi, aby přečetli usnesení z dnešního jednání.
Návrhová komise uvedla, že jednotlivé návrhy usnesení se četly průběžně při jejich
projednávání, probíhalo hned i hlasování, proto opakované čtení je bezpředmětné.
Starostka poděkovala ze jejich práci při dnešním jednání zastupitelstva obce.
11. Diskuse
Starostka udělila slovo do diskuze nejprve členům zastupitelstva.
J.Hofman (ČSSD) – ptá se, zda proběhlo jednání s Krajským úřadem Ostrava o Hyundai ve
věci kompenzace občanů obce Dobrá.
Starostka odpovídá, že letos byly sepsány finanční požadavky. Schůzka byla dohodnuta na
leden. Hyundai přislíbil zakoupení úřední desky v hodnotě asi 30-40 tisíc. Také bylo
přislíbeno, po spuštění provozu přidělení dotace od firmy Hyundai. Jednotliví občané zasílají
své požadavky na krajský úřad a chystá se petice občanů, pokud bude podpora zastupitelstva
obce.
Další příspěvek do diskuse ze strany členů zastupitelstva nebyl.
Starostka dala v diskusi slovo občanům.
p. Moskvová – obec Vojkovice dostala dotaci na chodníky a stěžuje si na hromady u pana
Cudzika.
Starostka odpovídá, že situace se řeší a obec se snaží.
p. Pantlíková – má dotaz, jestli vznikl pořadník, jak budou opravovány cesty?
Starostka odpovídá, že nevznikl.
p. Moskvová – žádost o hlínu zasílat na Magistrát Města Frýdku – Místku?
Starostka odpovídá, že o přidělení hlíny rozhoduje krajský úřad. Hlína již není.
p. Pantlíková – smlouvy o věcném břemeni – nejsou k dispozici na obci. Tato informace není
pravdivá. Paní Tancerová nebyla přítomna na obci a pan Žurek řekl, že tyto k dispozici jsou.
Bývalý starosta dal mylnou informaci.
Starostka uvádí, že k dispozici smlouvy jsou a jestliže to bývalý starosta takhle řekl, asi o
tomto nevěděl a když tak se ho musí na to zeptat přímo. Uvedla, že za něj nebude nic
obhajovat.

12. Závěr
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 19.15 hodin.
Zapsala: Marcela Kolková

Ověřili: Ing. Ludmila Baranová (Nezávislí)
Jiří Kaňok (KSČM)

