
O b e c n í  ú ř a d  D o b r á Dobrá 27. března 2002
www.dobra.cz

OBùÎNÍK â. 3
1. Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá

ze dne 18. 3. 2002

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E

I. SCHVALUJE

1. na základě Změny č. 1 regulativů územního rozvoje obce Dobrá výjimku
z Územního plánu obce Dobrá za účelem výstavby rodinného domu na pozemku
parc. č. 1849/2, panu Jiřímu Tesarčíkovi, bytem Frýdek–Místek, ul. Dr. Petra 2897

2. na základě Změny č. 1 regulativů územního rozvoje obce Dobrá výjimku
z Územního plánu obce Dobrá za účelem výstavby rodinného domu na pozemku
parc. č. PK 1314/2, paní Janě Marešové, bytem Slezská Ostrava, ul. Jaklovecká č.
1376/7

3. záměr prodeje pozemku parc. č. 12/2 (k. ú. Dobrá)
4. záměr prodeje pozemku parc. č. 28/2 — ostatní plocha, v majetku obce
5. záměr prodeje plynovodních zařízení v obci Dobrá
6. a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2001, a to bez

výhrad
7. oproti předloženému návrhu rozpočtu obce na rok 2002 přesun částky 2,5

mil. Kč z položky výstavba a údržba místních inženýrských sítí do položky místní
komunikace na úkor rezervy se navyšuje položka Požární ochrana o 8000 Kč na Hu-
dební soubor „RADOST“ pana Hradílka o 15 000 Kč a ZŠ Dobrá o 50 000 Kč. 

Navržené příjmy a výdaje se nemění
8. rozpočet obce na rok 2002 v podobě předloženého návrhu upraveného

o zmíněné položky — tj. příjmy a výdaje ve výši 26 468,90 Kč, rezervou 16 400 Kč
9. předložený rozpočtový výhled obce na rok 2002—2005 po provedení úpravy

roku 2002 dle aktuálně schváleného rozpočtu obce na rok 2002
10. rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dobrá za rok 2001 do

fondu této příspěvkové organizace dle předložené žádosti
11. záměr budoucího prodeje pozemků zahrádek za Obecním bytovým domem

v Dobré, vymezených z pozemku parc. č. 2258/2 Technickou zprávou Geodetie s. r. o.,
IČO: 45197148, zák. č. 93/2001 formou smlouvy budoucí kupní a budoucí prodej
pozemků vyčleněných z pozemku parc. č. 2258/2 Geometrickým plánem č. 808—
93/2001, formou smlouvy budoucí kupní a pověřuje Radu obce uzavřít zmíněné
smlouvy s nájemníky bytových domů
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II. BERE NA VĚDOMÍ

12. zprávu o skutečnostech zjištěných při přezkoumání hospodaření obce
Dobrá za rok 2001

13. výroční zprávu o hospodaření za rok 2001 příspěvkové organizace Základní
škola

14. rozpočtové skutečnosti roku 2001 předložené výkazem FIN 2 — 12M

III. UKLÁDÁ

15. Radě obce Dobrá kontrolovat počet připojených objektů na Splaškovou ka-
nalizaci, dále toto projednávat s občany a v případě nutnosti svolat mimořádné za-
sedání zastupitelstva obce

Ing. Richard Pastor, Milan Stypka,
místostarosta starosta obce

2. Sbûr nebezpeãného odpadu

proběhne v sobotu 13. dubna 2002, a to:

8.00—8.30 hodin u nádraží ČD v Dobré
8.45—9.15 hodin na parkovišti u kostela
9.30—10.00 hodin na školním hřišti (asfaltová plocha)

3. Místní poplatek za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování

komunálních odpadÛ (poplatek za odpad)
platí každý občan s trvalým pobytem na území obce Dobrá a každý vlastník stavby
určené nebo  sloužící k individuální rekreaci (např. rekreační domy, chaty, chalupy,
zahrádkářské chaty, rodinné domy, které nejsou trvale obydleny) nacházející se na
katastru obce Dobrá. 

Poplatek, 300 Kč na osobu a rok, děti do 15 let polovina, je rozdělen na dvě části.
První je splatná do konce března a druhá část je splatná do konce září 2002, v po-
kladně obecního úřadu č. dv. 17.

Tímto také žádáme ty občany, kteří ještě neodevzdali vyplněné PROHLÁŠENÍ,
potřebné k přesnému vyčíslení poplatku, aby tak urychleně učinili. 

4. Obec Dobrá nabízí k prodeji:
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v návaz-
nosti na záměr schválený v rámci 18. jednání zastupitelstva obce Dobrá dne 18. 3.
2002
a) pozemek parc. č. 28/2 (k. ú. Dobrá) — ostatní plocha o celkové výměře 1145 m2

Datum pro ukončení přijímání písemných žádostí s nabídkou kupní ceny bylo sta-
noveno na 21. dubna 2002. Adresa: Obec Dobrá, 739 51 Dobrá č. 230. Obálku
označte heslem „Nabídka II.“
b) pozemek parc. č. 12/2 (k. ú. Dobrá) — ostatní plocha o celkové výměře 869 m2

podmínkou je využití uvedeného pozemku v souladu se schváleným územním plá-
nem (pozemek může být opatřen parkovou úpravou, rekreačními sportovišti,
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apod.). Datum pro ukončení přijímání písemných žádostí s nabídkou kupní ceny
bylo stanoveno na 21. dubna 2002. Adresa: Obec Dobrá, 739 51 Dobrá č. 230.
Obálku označte heslem „Stavební dvůr“. 

Na základě telefonické dohody lze domluvit osobní obhlídku předmětu nabídky
se správcem obecního majetku p. Jiřím Davidem. 

Pfiedvstupní nástroje aplikované v Moravskoslezském kraji 
V zájmu přípravy na členství v EU a připravenosti na čerpání prostředků ze

Strukturálních fondů, byly pro kandidátské země střední a východní Evropy připra-
veny Evropskou unií určité finanční nástroje. V České republice jsou (budou) reali-
zovány tři hlavní finanční nástroje, které mají simulovat evropské fondy. Tyto ná-
stroje jsou PHARE, SAPARD a ISPA. Program PHARE simuluje Evropský fond regio-
nálního rozvoje, program SAPARD Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond
a program ISPA Kohezní fond. 

PHARE
V předvstupním (období do vstupu do Evropské unie) období je Program Phare

vždy jednoletý, tzn. Je vyhlašován každoročně. 
Časový rámec jednoletého programu — např. PHARE 2000
— finanční memorandum (dohoda mezi českou a evropskou stranou) bylo po-

depsáno 31. 10. 2000
— vyhlášení 1. kola výzvy k podání žádostí se předpokládá v nejbližších dnech

(asi březen 2002)
— smlouvy s příjemci podpory musí být podepsány do 31. 10. 2002
— poslední termín závěrečné platby je 31. 10. 2003

PHARE 2000
Prostředky mají sloužit především k odzkoušení vlastního mechanismu výběru,

rozhodování a kontroly. Pro realizaci programu byly vybrány tzv. „pilotní" Regio-
nální operační programy (ROP) a Sektorové operační programy (SOP). Návrh pilot-
ních ROP a SOP předkládá k posouzení Ministerstvo pro místní rozvoj Delegaci Ev-
ropské unie. 

Byly vybrány 2 cílové regiony soudržnosti = regiony NUTS II Moravskoslezský
a Severozápad (kraje Ústecký a Karlovarský) a sektory Průmysl a Lidské zdroje. Sek-
torové programy řídí ministerstva, ale musí být realizovány na území cílových (vy-
braných) regionů soudržnosti, tzn. Moravskoslezský a Severozápad. 

Bylo uvolněno 16 mil. EUR (8 mil. EUR do NUTS II Moravskoslezsko a 8 mil. EUR
do NUTS II Severozápad) z evropských zdrojů. 

Dalších 16 mil. EUR ve stejném složení je alokováno z českých zdrojů. 
SOP Průmysl — Investiční fond pro výrobní sektor — informace www. mpo. cz
SOP Lidské zdroje — Fond rozvoje lidských zdrojů — informace www. nvf. cz
Regionální pracoviště — Ing. Ilona Blažíčková, 069/ 6993849, ostrava.NUTS@

up.mpsv.cz
Odbor regionálního rozvoje KÚ — Mg. Jiří Hudec, 069/5622320, jiri.hudec@

kr-moravskoslezsky.cz
ROP Moravskoslezsko
1. grantové schéma na podporu infrastruktury pro podnikání
2. velký projekt (investiční) — Vědeckotechnologický park
Na každý projekt bude alokováno 2 + 2 mil. EUR

Z dodatečné rezervy PHARE 2000 budou dále dle schválení Delegace EU finan-
covány investiční projekty:
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1. Podnikatelská zóna Ostrava–Mošnov
2. Podnikatelská zóna Kopřivnice–Vlčovice. 

Grantové schéma na podporu infrastruktury pro podnikání:
Poskytovatel grantu je Ministerstvo pro místní rozvoj, implementační agenturou

Centrum pro regionální rozvoj (CRR) v Praze se svými regionálními pobočkami —
Regionálními výkonnými jednotkami (RVJ). Řídícím a hodnotitelským orgánem
bude Regionální rada (§ 16, zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře region. rozvoje). Kon-
trolním a monitorovacím orgánem pak Výbor regionálního rozvoje (§ 17, zákon č.
248/2000 Sb., o podpoře region. rozvoje). 

Ve výběrové komisi je Moravskoslezský kraj zastoupen pěti členy. 
Potencionálními příjemci pomoci jsou jednak žadatelé o podporu a dále pří-

slušníci cílových skupin, kteří se stávají konečnými uživateli podpory. 

Z hlediska žadatelů se o grant mohou ucházet subjekty, které:
• patří mezi neziskové organizace, obce, profesní komory a další instituce veřej-
• ného sektoru
• mají úřední sídlo na území České republiky, nejlépe v daném regionu NUTS II
• jsou přímo odpovědné za přípravu a organizaci projektu, nikoli prostředníky
• musí doložit zajištění prostředků na spolufinancování

Žadatel o podporu může pro realizaci projektu vytvořit partnerství s dalšími or-
ganizacemi, jejichž sídlo je v České republice, Evropské unii nebo dalších kandidát-
ských zemích. Cílové skupiny musí tvořit výhradně fyzické osoby cílového regionu
a právnické osoby, které mají své sídlo nebo alespoň pobočku v daném regionu a je-
jich zaměstnanci pracují v regionu. 

Další informace:
Regionální výkonná jednotka
Ing. Hana Tlučhořová, vedoucí RVJ
069/662 47 51 linka 424
tluchorova@centrum.cz, www.crr.cz

Odbor regionálního rozvoje
Ing. Petra Chovanioková
069/562 23 18
petra.chovaniokova@kr-moravskoslezsky.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz

Novinky z juda 
Členové sportovního klubu Policie ČR, organizovaní ve školním kroužku

v Dobré, dosáhli v prvních měsících roku výrazných úspěchů. Titul mistryně re-
publiky vybojovala trenérka Pavla Pröllová. Zlato na mezinárodním turnaji v Cho-
mutově získaly mladší žákyně Monika Foltysová a Nikola Kesová. 

Díky pomoci sponzorů se podařilo zakoupit 30 dílů tatami v hodnotě 80. 000, -
Kč. Těchto třicet dílů je jen třetinou celkového počtu žíněnek potřebných k zajištění
bezpečného a kvalitního tréninku. Poděkování za pomoc patří firmě UNI-LEA
a panu Nytrovi, autoservisu SPRINTEX a pánům Ratkovskému a Blehovi. Nákupem
jednoho dílu přispěla rovněž ZŠ v Dobré a majitel restaurace ZANZIBAR. Výraznější
finanční pomoc přišla od Ostravských firem CLEARMONT a VAE Controls. Judisté
přivítají každou finanční podporu, kterou očekávají zejména od rodin a přátel
členů oddílu v Dobré a ostatních občanů, kterým není lhostejná budoucnost dětí
a mládeže v obci.
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N Á B O R
do kroužku judo při základní škole v Dobré 

Přihlásit se mohou děti ve věku od 7 do 15 let, splňují-li požadavky, tj. vyšší po-
hybová a fyzická úroveň, dobré studijní výsledky a ukázněnost. 

Co je to JUDO!
Olympijský sport, který zaujal tisíce chlapců a dívek na celém světě. JUDO Vás

seznámí se zásadami sportovního chování a umožní Vám získat důvěru ve vlastní
síly. 

Naučí Vás účelové gymnastice, bezpečnému padání, obraně proti napadení
a řadu dalších potřebných znalostí a návyků. JUDO Vám zkrátka poradí jak na to,
aby z Vás vyrostli silní, zdraví a sebevědomí jedinci. 

Tréninky probíhají 2x týdně pod metodickým vedením trenérky 2. třídy, poli-
cejní mistryně Evropy, třetí ze Světových policejních her, třináctinásobné mistryně
ČR Pavly Pröllové. 

Každé úterý a čtvrtek od 17.00 do 18.30 hodin v tělocvičně ZŠ.
Členské příspěvky: 150 Kč/měs. Při čtvrtletní, půlroční a roční platbě výrazné

slevy.
Vážení rodiče!
Ve školním kroužku, který je součástí sportovního klubu policie, je v současné

době organizováno 60 dětí z Dobré a okolí. Ve své krátké historii dosáhl oddíl vy-
nikajících výsledků, ke kterým nemalou měrou přispěly i děti z Dobré, ziskem již
9 titulů přeborníků Severomoravského kraje a 3. místa z mistrovství ČR. Jsme
přesvědčeni, že v obci vyrůstá řada talentů, kteří budou v krátké době úspěšně re-
prezentovat naši obec nejen v rámci republiky, ale i v cizině. Vaše dítě bude v do-
brých rukou špičkových trenérů s mezinárodními zkušenostmi.

Informace na tel. č. 0658/65 92 46, 0605/51 34 29, 0605/51 34 43. 

Z ÁVA Z N Á  P Ř I H L Á Š K A
Přihlašuji své dítě

Jméno a příjmení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., dat. narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresa bydliště . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel. č. domů, zam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prohlašuji, že dítě má uzavřenou úrazovou pojistku.

V Dobré dne: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis rodičů: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Program klubu dÛchodcÛ — seniorÛ na II/IV. r. 2002 
27. března — středa v 15.00 hodin požární zbrojnice — prodej lístků do divadla

Antonína Dvořáka na činohru „Klíčovou dírkou“ od Joe Ortora
3. dubna — středa zájezd na Moravanku s Frantou Uhrem — imitátorem a zpě-

vákem, odjezd 15.30 hod. ze zastávky Dobrá střed do Moš-
nova. Objednávky přijímá pí Zdenka Brunclíková — manželé
oba za 120 Kč, samostatně 70 Kč

9. dubna — úterý divadelní činoherní komedie„Klíčovou dírkou“ od Joe Ortora,
odjezd v 18.00 hodin ze zastávky Dobrá střed

17. dubna — středa sraz ve 12.45 hodin u pivovaru Radegast Nošovice. Exkurze do
pivovaru — 20 Kč sebou na vstupné
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30. dubna — úterý v 15.00 hodin v požární zbrojnici — zájezd do Zoo Ostrava,
havířské muzeum, zápis a vklad 100 Kč na zájezd, 15. května
do Zoo Ostrava

15. května — středa zájezd do Ostravy — zoo a Havířského muzea, odjezd v 8.00
hodin ráno ze zastávky Dobrá–střed

29. května — středa odjezd do Frýdku po 13.00 hodině na Radniční ulici a odtud
procházkou do Hájku a pak dle domluvy do rest. „U Mámy“

5. června — středa v 16.00 hodin v požární zbrojnici — přihlášky na zájezd do Be-
šeňové na Slovensko: zájezd 140 Kč českých

13. června — čtvrtek tradiční malá pouť na Prašivé, odjezd linkového autobusu
v 7.50 ze zastávky Dobrá střed

19. června — středa zájezd na koupaliště „Bešeňová“ Slovensko 
Výbor seniorů

Ordinace dûtské lékafiky MUDr. Ivy Kuãerové
oznamuje změnu ordinace:

Čtvrtek 28. 3. 2002 7.30—9.00 hodin
Pátek 29. 3. 2002 7.30—9.00 hodin

Střechy 2002 • provádíme:
• kompletní tesařské výstavby • demontáže původních starých střešních krytin,

bednění i krovů, včetně zajištění odvozu suti • havarijní opravy střech
i v zimním období, předchozí opravy na pozdější rekonstrukci střechy

• zpracování střešního systému nabízíme zdarma, následná dodávka a montáž
• poradenství ke krytinám, vhodnosti materiálu a stavu střechy

Široká nabídka střešních krytin a doplňků: • pálené a betonové tašky
Bramac, KM Beta, Tondach • kompletní střešní systémy ocel + zinek + plast
Satjam, Lindab, Rannila • vláknocementové bezazbestové šablony Cembrit,

Syenit • bitumenové vlnové desky Onduline, Gutta, Aqvaline • oblíbená
plastová imitace břidlice v šablonách SK 1 • asfaltové šindele IKO, Katepal,

Bardoline • hydroizolace plochých střech Elastek, Glasbit, Vedag • párotěsné
a difuzní fólie Tyvek, Dörken, Korotop extra, Nikofol multi • okapové systémy

SAG, Rheinzink, PLAST • střešní okna Velux, Fakro, Prima Fenestra
a klasické výlezy.

Díky spolupráci se střešním centrem v Českém Těšíně Vám zajistíme
dopravu materiálu zdarma!!

Informace: 0603/74 43 64, 0608/96 59 96 — firma Pavel Skokan, Dobrá č. 716

Prodám obroušené násady — lipové do motyk, laťky na plot
(díl 80 cm), stupně schodové, díl 80 cm (dub, modřín) a kosiska

Augustin Kaňok, Dobrá 48, tel. č. 641150

Firma Libor Juštík, Dobrá č. 681, nabízí výkopové a zemní práce.
Informace na tel. č.: 0603/54 02 00. 
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Stavební spoření. 
Za mimořádně výhodných a dočasně platných podmínek nabízím rodičům,
dětem a mladým lidem do 29 let stavební spoření dle Vašich potřeb, podmínek

a možností. 
Neotálejte, zavolejte nebo napište, přijedu, vysvětlím, poradím a Vy se roz-

hodnete, zda této nabídky využijete. — Kontakt: Ing. Ladislav Gavlas,
Dobrá č. 59, 739 51, tel. č.: 0658/ 641389, 0723/ 274783. 

Jaromír Vlček, Raškovice 220, tel. č.: 692881 (8—17 h), 0602/508643
Prodej, zapojení — instalace, záruční a pozáruční servis

• vířívých a automatických praček — ARDO, CANDY, GORENJE, HOWER, INDESIT,
PHILCO, ROMO-ZEROWAT, SILTAL-IAR, TATRAMAT, WHIRLPOOL, ZANUSSI

• bojlerů — ARISTON, GENERAL, HLAVAČKA a ČECH, TATRAMAT
• sekaček a drobných el. Spotřebičů — BRAVO, ETA, JEVÍČKO

• el. sporáků, el. trub — FIKO, MORA

Zateplení — investice, která se vyplatí
Certifikovaný zateplovací systém + odborná montáž = úspora nákladů na vytá-
pění až o 30 % + renovace fasády + zajištění tepelné pohody nejen v zimě +

odstranění tepelných mostů a snížení tvorby plísní + zamezení promrzání zdiva. 
Široká škála barev a struktur, zlepšení tepelně izolačních vlastností u novosta-

veb i starších domů, konzultace a bezplatná cenová nabídka.
Kontakt: Martin Kaňok, Dobrá č. 398, tel. č.: 0602/435588. 

Autovrakoviště MILATA, nabízíme:
• likvidaci autovraků (jsme majiteli koncese vydané na podnikání v oblasti na-
kládání s nebezpečnými odpady — likvidace autovraků) • vykupujeme hotově

havarované nebo jinak poškozené vozidla zn. Škoda s doklady i bez nich • pro-
dej nových i použitých náhradních dílů na automobily zn. Škoda za nízké ceny

Navštivte nás! Dobrá (hlavní tah F–M, Český Těšín) za restaurací „Obecník“
Zavolejte! Přijedeme, vykoupíme, odvezeme 0658/642172, 0607/703311.

Bazar u křižovatky k INTERSPARU *** VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ ***
vše nevyužité, co Vám doma překáží:

• BTV, věže, telefony, elektroniku • fotoaparáty, dalekohledy, kamery, mikro-
skopy, optiku • elektromotory, nářadí • potřeby sportovní, rybářské, posilovací

• plynovky, vzduchovky, nože • kola, motokola

BYT PLUS SERVIS nabízí :
kuchyňské pracovní desky — výběr ze 100 vzorů — kámen, mramor, žula, dřevo
nerezové dřezy a dvojdřezy — s odkapávačem i bez baterie pákové celokovové

— chrom. od 999 Kč, vše s montáží i bez — konzultace zdarma. 
Levné stáčené jary, saponáty, aviváže 15 Kč/litr

Frýdek–Místek, Dobrovského 1950, tel. č. 0658/62 26 95. 
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AUTOŠKOLA JISKRA, Jiří Kreuziger nabízí:
• výcvik a výuku skupin

AM — moped a malý motocykl B — osobní auto až do 3,5 t
A 1 — motocykl do 125 ccm C — nákladní auto bez omezení
A — motocykl bez omezení E — přívěs ke sk. B

• školení řidičů všech skupin včetně profesního školení a přezkoušení
dle zákona č. 247/200 Sb. 

Školné možno uhradit i splátkami. Učebnice, testy i video k zakoupení. 
Informace: učebna v budově OÚ (úterý a čtvrtek od 15.00 hodin)
Tel. č. 0603/442920, 0658/627500, 0608/122522, 0658/624014. 

Chcete ušetřit peníze a čas?
Poradíme nejbezpečnější cestu ke splnění Vašich potřeb:

• pojištěné konto • životní kapitálový program • úrazové pojištění • stavební
spoření • penzijní připojištění • maximální zhodnocení při různých kombinacích!

Bezplatné informační centrum Dobrá, tel. 0604/669314, p. Michal Tvrdý.

Ceník a podmínky odbûru svaãin na mûsíc duben 2002
Mléčné svačiny: (9 dní) 45,— Kč

Kombinace malých svačin od 2. 4. (včetně): (21 dní)

■ jen malé (po—pá) 136,50 Kč
■ malé (po—pá) + navíc mléčné (út, čt) 181,50 Kč
■ malé (po, st, pá) + mléčné (út, čt) 123,00 Kč

Kombinace velkých svačin od 2. 4. (včetně): (21 dní)

■ jen velké (po—pá) 178,50 Kč
■ velké (po—pá) + navíc mléčné (út, čt) 223,50 Kč
■ velké (po, st, pá) + mléčné (út, čt) 147,00 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 dů-
vodu hladkého provozu.

Odhlášky

■ mléčné svačiny nelze odhlásit
■ odhlášky malých a velkých svačin — svačiny je možno odhlásit den předem do

11 hodin osobně v bufetu nebo telefonicky na čísle 64 13 00 a 0604/62 10 89 i SMS
(uveďte jméno, třídu a dobu nepřítomnosti)

■ pokud se stane a dítě vám ráno onemocní a svačinu tedy nestihnete odhlásit, mů-
žete si ji vyzvednout osobně

Nevyzvednuté svačiny — svačiny, které si nevyzvednete do 11.40 hodin (do 4. pře-
stávky) daného dne, budeme považovat za propadlé. Dle hygienických podmínek je ne-
smíme skladovat.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem DALPORT — Dalibor Sklář — provozovatel bufetu








