
Zápis č.23 /18  z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 16.4.2018  
 
Přítomni:  Jiří Kaňok 
                        Ing.Jan Krupa      
                        Magda Otčenášková 
                        Martin Bednář    
  Ing. Ludmila Baranová 
OÚ:                 Ing. Jiří Carbol 
  Ing. Tomáš Chýlek 
     
  Jednání započalo v 16:05 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání 
jednání KV.  
 
K minulému zápisu KV nebyly připomínky, považuje se tedy za schválený. 

Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání: 

1) Zpráva z úseku výběru místních poplatků 

2) Zpráva o práci výjezdové jednotky SDH Dobrá, systém používání požárních     
vozidel.  

3) Zpráva  o výběrových řízení Veřejných zakázek. 
4) Zpráva o vysazování dřevin financovaných z rozpočtu obce Dobrá. 

5) Různé 

Pořad jednání byl schválen 4-0-0. 

 

Ad. 1)  Zprávu z úseku výběru místních poplatků přednesla ing. Baranová, nebyly 
připomínky a ni doplňující otázky. Zprávu vypracovala paní Jana Kolářová. 

Usnesení KV č. 23/18/1 

KV bere na vědomí  Zprávu z úseku výběru místních poplatků  za rok 2017    
Návrh byl schválen 5-0-0 
 

 

Ad. 2)   Zprávu o práci výjezdové jednotky SDH Dobrá, systém používání požárních     
vozidel přednesla Ing.Baranová. Zprávu vypracoval Ing. Tomáš Chýlek za obec a 
Petr Carbol za výjezdovou jednotku. Obě zprávy beze zbytku popsaly způsob 
používání hasičských zásahových vozidel a práci výjezdové jednotky. Dotazy ze 
strany členů KV  byly zodpovězeny. Veškeré jízdy těmito vozidly jsou schváleny  
pověřeným pracovníkem obce. 
 

Usnesení KV č. 23/18/2 

KV bere na vědomí  Zprávu o práci výjezdové jednotky SDH Dobrá, systém používání 
požárních     vozidel za rok 2017. 
Návrh byl schválen 5-0-0 

 
  
Ad.3) Zprávu  o výběrových řízení Veřejných zakázek přednesla Ing. Baranová,  doplňující 
údaje sdělil starosta Ing. Jiří Carbol a Ing. Tomáš Chýlek. Ke zprávě  nebyly 
připomínky. Zprávu vypracovala paní Gorošová. 
 
Usnesení KV č. 23/18/3 

KV bere na vědomí  Zprávu o výběrových řízení Veřejných zakázek   za rok 2017    
Návrh byl schválen 5-0-0 



  
Ad.4) Zprávu o vysazování dřevin financovaných z rozpočtu obce Dobrá přednesla  Ing. 
Baranová, byla realizována  náhradní výsadba za pokácené dřeviny v rámci  přípravy 
stavby obchvatu. ŘSD obci pro tyto účely vyčlenila částku 90 000,-Kč.  Celková částka 
byla 108 153,- Kč. Rozdíl, tedy 18 153,-Kč,  dofinancovala obec ze svého rozpočtu.   
  Zprávu vypracovala paní Markéta Řízková. 
 
Usnesení KV č. 23/18/4 

KV bere na vědomí  Zprávu o vysazování dřevin financovaných z rozpočtu obce Dobrá 
v roce 2017 

Návrh byl schválen 5-0-0 
 
 
Ad.5) Starosta  informoval členy kontrolního výboru o průběhu stavby – zpevněné plochy u 
obecního úřadu, o připravbovaných a probíhajícíchc investičních akcích. 
  
                                                                       
 
 
Zapsala: Ing.Ludmila Baranová                                                             Jiří Kaňok  vr. 
                                                                                                               Předseda KV  
                              
 
 
 
Přílohy: 

1)  Zpráva z úseku výběru místních poplatků 

2) Zpráva o práci výjezdové jednotky SDH Dobrá, systém používání požárních     
vozidel.  

3) Zpráva  o výběrových řízení Veřejných zakázek. 
4) Zpráva o vysazování dřevin financovaných z rozpočtu obce Dobrá. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zpráva pro kontrolní výbor:   Místní poplatky 
 
Pro kontrolní výbor předkládá: Jana Kolářová, referent  
 
Místní poplatky za rok 2017 
(dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2014, o místních poplatcích, Obecně závazné vyhlášky 
č. 5/2016,  dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dle zákona 280/2009 Sb, 
Daňový řád) 
 
Místní poplatek ze psů  
 
Celkem bylo evidováno 451 poplatníků (držitelů psů), z toho bylo 4 poplatníků osvobozeno 
od poplatku ze psů, a to z důvodu vlastnictví loveckého psa, 
a 1 poplatník osvobozen na základě rozhodnutí soudu o přidělení III. stupně závislosti – 
- osoba s těžkým zdravotním postižením. 
 
Celkem bylo vybráno na tomto místním poplatku Kč 54.019,-. 
 
Nedoplatek (dluh) nebyl k 31.12.2017 žádný. 
 
Přeplatek činil k 31.12.2017 – Kč 1.221,-. Přeplatek vzniká odhlášením psa v průběhu roku 
a načítá se z předešlých let.  
 
Místní poplatek z odpadů   
 
Celkem bylo vybráno na tomto místním poplatku Kč 1.131.206,-. 
 
K 01.01.2017 byl nedoplatek (dluh) – Kč 3080.- . V průběhu roku 2017 byl tento dluh 
zaplacen a nový nevznikl.  
 
Nedoplatek (dluh) činil tedy k 31.12.2017 – Kč 0,-. 
 
Přeplatek činil ke konci roku 2017 – Kč 26.849,-. Přeplatek vzniká úmrtím nebo změnou 
trvalého bydliště poplatníků v průběhu roku a načítá se z předešlých let. Po 6 letech, 
pokud si občané nebo dědici nepožádají o vrácení tohoto přeplatku, připadne obci.  
 
Přeplatek byl vrácen 2 osobám ve výši Kč 513,-. 
 
Místní poplatek ze vstupného  
 
Celkem bylo vybráno na tomto místním poplatku Kč 19.605,-. 
 
Místní  poplatek za užívání veřejného prostranství 
 
Nikdo v tomto roce nepožádal o pronájem veřejného prostranství. 
 
Dobrá  16.4. 
 

 

 

 



 

Zpráva pro kontrolní výbor:      Činnost  jednotky sboru dobrovolných  
                                                     hasičů obce Dobrá za rok 2017 
 
Pro kontrolní výbor předkládá:  Petr Carbol, velitel JSDH Dobrá   
 

     Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dobrá  je zařazená jako JPO III – to znamená, že se 

jedná o jednotku s územní působností.  JSDH  obce Dobrá na tomto základě vyjíždí nejenom k 

událostem na území obce Dobrá (pro kterou je zřízená), ale i do okolních obcí včetně města Frýdek-

Místek, a to  na základě krajských poplachových plánů. Každý výjezd jednotky  k  mimořádné 

události se děje na vyhlášení poplachu Krajským operačním střediskem – centrem tísňového volání 

v Ostravě  (dále jen KOPIS).  Samotné vyhlášení poplachu probíhá doručením hlasových a 

textových zpráv členům jednotek, které jsou k události povolány. Jednotka  JPO III (což je i Dobrá) 

musí vyjet nejpozději do 10 min od vyhlášení poplachu v kterékoliv době a to alespoň v 

minimálním počtu zmenšeného družstva 1+3. V posledních minimálně  10 letech se nestalo, že by 

jednotka SDH Dobrá z nějakého důvodu nevyjela. Každý výjezd jednotky k mimořádné události je 

evidován na krajském operačním středisku a ke každému výjezdu se zpracovává Zpráva o zásahu – 

což je úřední dokument, který se v písemné formě archivuje a je veden elektronicky on line na 

KOPIS. Na základě těchto zpráv jednotka jednou ročně žádá (prostřednictvím zřizovatele-obce) o 

vyrovnání prokazatelných nákladů na PHM, případné  refundace mezd pro zasahující členy a 

poškozené technické vybavení při zásazích mimo katastrální území obce Dobrá. To znamená, že 

jestliže vyjedeme do FM, tak obec následně dostane proplacené km tam a zpět, případně další věci. 

Poslední takováto roční dotace uznaných nákladů činila  cca 40tis. Kč.     

     Jednotka SDH obce Dobrá  má v současné době 19 členů: 1x velitel jednotky, 2x velitel 

družstva, 7x strojník a  9 členů.  JSDH obce zřizuje na základě právních předpisů obce.  Zajišťuje 

její akceschopnost  a financuje  ji.Velitele jednotky  jmenuje do funkce  starosta obce. Funkční 

obsazení v jednotce je v souladu s požadavky  na akceschopnost jednotky sboru  dobrovolných  

hasičů obce Dobrá. Velitel jednotky každoročně zpracovává plán školení, který je součástí 

dokumentace jednotky. Na základě schváleného plánu školení se jednotliví členové jednotky 

podrobují odborné přípravě a o tom je vedená dokumentace.  Velitelé a strojníci se zúčastňují 

každoročních školení pořádaných Hasičským záchranným sborem a jednou za 5 let musí absolvovat 

přezkoušení,  kde  dostanou osvědčení k vykovávání funkce v jednotce.  

Dále členové jednotky absolvují školení např.“ Nositelé dýchací techniky, obsluha motorové  pily „ 

apod.  Všichni členové jednotky  musí mít předepsanou lékařskou prohlídku a to jednou za dva roky 

a u vybraných funkcí 1 x ročně.  Tady narážíme na problém,  jelikož lékaři mají nějaké směrnice či 

vyhlášky,  kde by měli poskytnou jenom výpis z karty a obec by měla zajistit lékaře , který by 

následně tyto prohlídky dělal pro obec.   Navíc se hodně zpřísnily prohlídky pro nositele dýchací 

techniky  (potřeba  spirometrie, EKG a pod), což je časově i finančně nákladnější a hlavně starší 

ročníky už to nejsou schopni absolvovat s kladným posudkem.       

    

 Členové  jednotky se pravidelně jednou týdně scházejí na hasičské stanici, kde probíhá školení, 

příprava techniky a technických prostředků a hospodářské práce na hasičské zbrojnici.  

    U veškeré techniky (vozidla, agregáty, čerpadla, pily apod.) jsou vedeny knihy provozu, kde jsou 

zapisovány zkoušky, kontroly, použití apod. Jednotka je poměrně slušně vybavená technickými 

prostředky a ochrannými prostředky, které jsou dostatečné pro akceschopnost jednotky.  Veškeré 

vybavení je majetkem obce a je vedeno v majetku obce, který je pravidelně inventurován.. Nemáme 

zájem neúměrně navyšovat techniku a technické prostředky,  které nejsou nezbytné  pro činnost 

jednotky,  protože provoz,  údržba , opravy a v neposlední  řadě  pravidelné  revize  vybraných 

prostředků  následně  stojí nemalé finanční prostředky  (např. 1ks  dýchací přístroj po pěti letech cca 

7tis.). 

 

    Za rok 2017 měla JSDH Dobrá 37 evidovaných události na KOPIS, z toho 



17 požáru.  Průměrná účast členů na zásah je 5. Výjezdové vozidlo s použitím 

výstražného zařízení může řídit  pouze proškolená osoba – strojník. Strojníci,  pakliže 

v měsíci nevyjedou k zásahu, provádějí kondiční jízdy cca 10 km, o kterých se vede záznam. Jízdy 

vozidel mimo vyhlášeného výjezdu (poplach k mimořádné události) 

schvaluje v rámci hasebního obvodu jednotky velitel.  O každé jízdě je záznam v knize provozu, 

která je následně nepravidelně předkládána pověřenému pracovníkovi na obecní úřad ke kontrole.  

Jízdy mimo hasební obvod schvaluje 

na základě žádanky k jízdě starosta obce případně jím pověřený zástupce. 

Vozidla (CAS 24 Renault-cisterna, a dopravní automobil Fiat Ducato) jsou vozidla 

zařazená do Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS) a jsou permanentně zařazené ve 

výjezdu. To znamená, že  na KOPIS operační důstojník vidí vozidlo připravené k výjezdu a 

kdykoliv ho může vyslat k výjezdu. Jakákoliv neúčast vozidla na stanici musí být oznámena na 

KOPIS (porucha,  školení, výcvik, jíná neúčast), kde se v systému vyřadí na potřebnou dobu z 

výjezdu.  Cisterna Renault má dokonce zařízení, kde na KOPIS vidí kde se vozidlo pohybuje a v 

případě zásahu ho může účinně  směřovat k místu události. 

 

Dále se dopravní automobil Fiat Ducato využívá k dopravě a přepravě pro  potřeby sborové činnosti 

– SDH (sbor dobrovolných hasičů).  Je nutno  rozlišovat JSDH obce – zřizovatel obec a SDH  – 

spolek. Jedná se o zajištění sborových akcí a  akcí obce, soutěže a v převážné části činnost s dětmi 

(mladí hasiči).  

K tomuto účelu proběhlo  počátkem  roku 2018 školení referenčních řidičů (převážně 

vedoucích mládeže), kteří pak následně mohou vozidlo řídit bez použití výstražného zařízení. V 

současné době velitel jednotky zajišťuje případné odhlášení vozidla z výjezdu na žádost vedoucích 

mládeže, kteří s dětmi jedou cvičit nebo na soutěže. K těmto jízdám je vystaven příkaz k jízdě.  

Samozřejmě i o těchto jízdách se píšou zápisy do knihy provozu vozidla. 

 

Členové  JSDH Dobrá  provádějí celoroční činnost zcela zdarma bez nároku na finanční odměnu 

nebo nějaké úlevy. Do rozpočtu na rok 2018 je požadavek na symbolickou  odměnu cca 1200,- kč 

hrubého, po zdanění cca 1000,- kč na člena. 

 

V roce 2017 byla  Hasičským záchranným sborem provedená komplexní kontrola činnosti jednotky. 

Veškeré body kontroly byly v pořádku, bez výhrad. 

Jediná závada – neplatná lékařská prohlídka u 3 členů, byla v termínu doplněna. 

 

V průběhu roku členové JSDH odpracují stovky hodin u zdolávání mimořádných události, práci na 

údržbě techniky a stanice, školeních a odborné přípravě . Děkuji všem, kteří nezištně  věnují svůj 

volný čas v JSDH. Zároveň je potřeba poděkovat vedení obce na vstřícný přístup k činnosti a 

financování  JSDH. 

 

 

Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v 

neštěstí. 

 

 

Zpracoval:    V Dobré dne 13.04.2018               Carbol   Petr 

                                                                        velitel JSDH Dobrá   

                                                                         

                                           

 

 
 
 



Zpráva pro kontrolní výbor:    Sytém používání požárních vozidel 
 
Pro kontrolní výbor předkládá: Ing. Tomáš Chýlek – vedoucí odboru správy majetku 
a investic 
 
Obec Dobrá má dvě požární vozidla: 

1. Speciální automobil požární RENAULT MIDLUM 4x4 s cisternovou nástavbou CAS 
    16/24 SPZ 4T2 7365 

      2. Osobní automobil víceúčelový FIAT DUCATO COMBI SPZ  9ZT8 0740  
 
Vozidla byla předána do bez platného užívání výjezdové jednotce sboru dobrovolných 
hasičů, jejímž zřizovatelem je obec, a jsou evidována jako zásahová a jsou zařazená do 
IZS. Vzhledem k zařazení do IZS vozidla nepodléhají tato vozidla Směrnici č.1/2015 pro 
používání motorových vozidel obce Dobrá.  
Zásahová vozidla vyjíždějí na základě vyhlášení poplachu Krajským operačním 
střediskem. K dalším výjezdům dochází při přípravě techniky. Osobní víceúčelový 
automobil FIAT DUCATO se rovněž používá k dopravě členů sdružení dobrovolných 
hasičů na soutěže, členů JSDH na školení a k jízdám zabezpečující chod jednotky (např. 
odvoz techniky k servisům a opravám). Veškeré výjezdy k zásahům, při přípravě techniky 
a doprava na soutěže a školení jsou evidované v knihách jízd. 
V knize jízd pro speciální automobil požární je evidován datum, místo, účel, počet ujetých 
kilometrů, hodina výjezdu a příjezdu, nákup PHM, jméno a podpis řidiče a konečný stav 
tachometru.  
V knize jízd pro osobní automobil víceúčelový je evidován datum, směr a cíl cesty, čas 
odjezdu a příjezdu, počáteční a konečný stav tachometru, počet ujetých kilometrů, 
doplnění PHM, druh nákladů příp. jména spolucestujících, podpis řidiče a oprávněné 
osoby. 
 
 
V Dobré  16.4.2018 

 

 

 

 

 

 

Zpráva pro kontrolní výbor:    Veřejné zakázky – rok 2017 
 
Pro kontrolní výbor předkládá: Martina Grogošová ved. Správního odboru 
                      
p.č. VZ 

 Název VZ Druh VZ Předpokl. Cena   Výherce VZ Cena dle smlouvy (bez 

DPH) Zaplacená cena 

 Projedná-no v radě 

 Pozn. 

1/2017 Kanalizace v obci Dobrá – stoka AM VZ malého rozsahu, služby, I. kategorie Do 

100 000,- VS projekt 99 400,- 99 400,- --- objednávka 

2/2017 Organizace VŘ – plochy kolem budovy OÚ Dobrá 

(administrace VŘ) VZ malého rozsahu, služby, I. kategorie 100  000,- J2V services s r.o.

 98 000,- 98 000,- 13.2.2017 

RO 83.7. --- 

3/2017 Chodník od křižovatky s MK 4c, administrace projektu, zpracování žádosti o dotaci 



 VZ malého 

rozsahu, služby, I kat. 200 000 J2V services s r.o. 189 000,- Akce ještě probíhá

 27.2.2017 

RO 84.20  

4/2017 Výměna otopných těles v ZŠ Dobrá VZ malého rozsahu , stavební práce, III. kategorie

 2.200 000,- VAE THERM, spol. s r.o. 946 992,- 1.261.128,- 27.3.2017 

RO 87.13 Dodatek č. 1  

28.8.2017 RO 99.10 

Navýšení ceny – nezbytné práce, které nebyly zahrnuty v projektu 

5/2017 Rozšíření splaškové  kanalizace SO-01, gravitační splašková kanalizace VZ podlimitní, 

otevřené řízení 3.825.900 JANKOSTAV s.r.o. 1.994.403 2.843.299,50 10.3.2017 

RO 86.1 Dodatek č. 1 dne 11.9.2017 RO 100.1 

Navýšení o opravu asfaltu 

6/2017 Oprava svodné kanalizace v pavilonu B v areálu ZŠ Dobrá VZ malého rozsahu , stavební 

práce, III. kat. 600 000,- BESTON, spol. s r.o. 

 429 981,- 554 139,- 12.4.2017 

RO 89.9 Dodatek č. 1 7.8.2017 RO 98.10 

Rozšířen objem prací – dlažba 

7/2017 Technický dozor investora pro stavební akci Rozšíření splaškové kanalizace: SO-01 

gravitační splašková kanalizace VZ malého rozsahu , služba, I. kategorie 100 000,-

 LAVI ENEGINEERING s r.o. 93 000,- 136 710,- 12.4.2017 

RO 89.5 Dodatek č. 1 

16.10.2017 

RO 104 

8/2017 Oprava prádelny – umývárny a WC v objektu MŠ Dobrá VZ malého rozsahu , stavební 

práce, II. kategorie 300 000,- BESTON, spol. s r.o. 

 239 989,10 Platba přes MŠ 12.4.2017 

RO 89.11  

 

9/2017 Oprava zdravotechniky v objektu OÚ Dobrá a IDS v Dobré VZ malého 

rozsahu, služby, I kat.  200 000,- CIVIL Projekt 140 000,- 140 000,- 12.4.2017 

RO 89.2 Dodatek č. 1 31.7.2017, RO 97.15 

Posunutí termínu zhotovení 

10/ 

2017 Chodník od křižovatky v MK 4C 

Vypracování projektové dokumentace VZ malého rozsahu – služba, II. kategorie  380 000,-

 SHB akciová společnost 245 000,- Akce ještě probíhá, zatím zhotovena pouze 

DUR  

15.5.2017 

RO 92.15 --- 

11/ 

2017 Projektová dokumentace – Veřejné osvětlení a oprava chodníku k nádraží v Dobré VZ 

malého 

rozsahu, služby, II kat. 250 000,- CIVIL Projekt 195 000,- 195 000,- 15.5.2017 

RO 92.2 --- 

12/ 

2017 Rozšíření kapacity Mateřské školy v Dobré 

(administrace zakázky) VZ malého rozsahu , služba, II. kategorie 300 000,- J2V 

services s r.o. 270 000,- 30 000,- 

Akce ještě probíhá 15.5.2017 

RO 92.16  

13/ 



2017 Opravy komunikací v obci Dobrá 2017 – 2018 

(projektová dokumentace) VZ malého rozsahu na služby III. kategorie 550 000,- SHB 

akciová společnost 475 000,- Zatím nedokončen, přerušeno pro nevyjasnění majetkopráv-

ních vztahů 

 29.5.2017 

RO 93.12 Dodatek č. 1 dne 30.10.2017, RO 105.9 

 

14/ 

2017 Vypracování dokumentace pro územní řízení, stavební povolení pro rozšíření kapacity 

Mateřské školy v Dobré 

 VZ malého rozsahu, služby, II. kategorie 480 000,-,- PPS KANIA s.r.o. 478 500,-

 238 000,- 

Zatím pouze dokumentace pro ÚŘ 28.6.2017 

RO 95.1  

15/ 

2017 Rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch kolem budovy OÚ Dobrá – zhotovitel  VZ, 

stavební práce, užší řízení 23 000 000, SKANSKA, a.s. 22 517 549,31 Zatím neukončeno

 28.8.2017 

RO 99.15  

16/ 

2017 Technický dozor investora a BOZP pro projekt Rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch 

kolem budovy OÚ Dobrá VZ malého rozsahu , služba, II. kategorie 480 000,- Nytra 

Stanislav 445 000,-vč. DPH Zatím neukončeno 11.9.2017 

RO 100.2  

17/ 

2017 Vypracování dokumentace pro územní řízení Komunitní dům seniorů v obci Dobrá VZ 

malého rozsahu , služba, II. kategorie 440 000,- ARPIK Ostrava a.s. 410 000,-

 Zatím neukončeno 11.12. 17 

RO 109.11  

 

 

 

 

V Dobré 16.4.2018 

 

Zpráva pro kontrolní výbor:  Vysazování dřevin financovaných z  
                                                  rozpočtu obce v roce 2017 
 

Pro kontrolní výbor předkládá: Markéta Řízková 
 
Výsadba dřevin: 
V roce 2017 byla realizována výsadba dřevin v celkové výši 18 153,- Kč. 
 Jednalo se  o výsadbu,  kterou obec prováděla na základě smlouvy se společností ŘSD, 
jako náhradní výsadba za pokácené dřeviny v rámci přípravy stavby obchvatu. ŘSD obci 
pro tyto účely vyčlenila částku 90 000,-. Výsadbu pro nás realizovala společnost  
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.. Celková částka byla 108 153,- Kč. Rozdíl, tedy 18 153,-
Kč,  dofinancovala obec.     
Výsadba dřevin byla provedena společností Lesostavby a.s., a byla provedena na 
pozemcích ve vlastnictví obce. 
 

 

V Dobré dne  03.04.2018 



 


