
U S N E S E N Í
z 10. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 28. 1. 2004 

v budově Obecního úřadu v Dobré — obřadní síň.

1. Zahájení. Zastupitelstvo obce Dobrá:

1.1.  s ch v a l u j e
složení slibu nového člena Zastupitelstva obce Dobrá jako bod č. 2

1.2.  v o l í
návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí–SNK)
Libor Mlčák (SNK–Občané pro občany)

1.3.  u r č u j e
ověřovatele zápisu: Ing. Chýlek (SNK–Občané pro občany)

Kaňok Jiří (KSČM)
2. Složení slibu.

3. Darování pozemku — paní Garnolová — oprava.
Zastupitelstvo obce Dobrá:

3.1.  r e v o k u j e
své usnesení č. 8/ bod 3 ze dne 5. 11. 2003

3.2.  s ch v a l u j e
záměr darovat pozemek PK 1332 o výměře 77 m2, který je sloučen do pozemku
parc. č. 193, k. ú. Dobrá

4. Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 2/2004 o místním poplatku.
Zastupitelstvo obce Dobrá:

4.1.  n e s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, o místním poplatku

5. Rozpočtové opatření č. 5.
Zastupitelstvo obce Dobrá:

5.1.  s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 5

6. Zpráva kontrolního výboru.
Zastupitelstvo obce Dobrá:

6.1.  b e r e n a v ě d o m í
zprávu kontrolního výboru ze dne 14. 11. 2003

Vladimír Bonk, v. r., starosta 
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VáÏení spoluobãané,
využíváme prostor nám daný v obecním zpravodaji, abychom vás informovali

o dění v naší obci. 

Obecní zastupitelstvo na sklonku loňského roku diskutovalo nad nabídkou Mi-
nisterstva obrany o převodu nepotřebného vojenského majetku na obec Dobrá. Na-
konec bylo rozhodnuto o tento objekt zažádat a v lednu jsme dostali neoficiální in-
formaci o tom, že Komise Ministerstva obrany na svém zasedání dne 17. 12. 2003
schválila bezúplatný převod posádky v obci Dobrá na obec. V této informaci však
nebylo blíže specifikováno, kdy fakticky tento převod proběhne.

Samozřejmě, že obecní zastupitelé mají představy o tom, jak se bude tento ob-
jekt v budoucnu využívat, ale přesně podle hesla, více hlav — více rozumu, domní-
váme se, že i vy, občané naší obce, můžete do tohoto zasáhnout svými typy , nápady
a postřehy,svými zjištěními, co v obci Dobrá chybí a co by bylo dobré učinit. Pro-
síme vás, tedy, nestůjte bokem dění a aktivně nám pomáhejte tuto problematiku ře-
šit.Na vaše nápady se těší a čeká nejen rada obce Dobrá, nýbrž celé obecní zastupi-
telstvo.

Obec Dobrá získala dotaci na VIII. stavbu plošné plynofikace obce Dobrá roz-
hodnutím ministra životního prostředí již dne 17.ledna 2001. Tehdy, zejména, z fi-
nančních důvodů jsme tuto dotaci nečerpali, dostavovala se finančně náročná stavba
splaškové kanalizace. Dnes jednáme opět s fondem životního prostředí o čerpání
této dotace, díky níž bychom zrealizovali plynovodní řád v lokalitách Na Podlesí, Ke
hřbitovu (VUHŽ) a Na Kamenci (za řekou). Tato dotace má výši 2 359 000 Kč a tvoří
cca 50 % všech nákladů na zbudování plynovodního řádu v uvedených lokalitách. 

Samozřejmě, má to svůj háček. S ohledem na fakt, kdy nám byla dotace přidě-
lena není státní fond životního prostředí ochoten déle čekat a bylo nám uděleno
„ultimátum“, které nám jasně praví, co všechno musí obec Dobrá učinit ,aby splnila
všechny podmínky pro uzavření smlouvy s SFŽP, termínově nás omezili do 30. 4.
2004. Mimo jiné to obnáší také mít platné stavební povolení. V současné době vy-
dání platného stavebního povolení brání jediný majitel pozemku, přes který tato
plynofikace musí být vedena a který nám neumožnil na své pozemky vstup a neu-
dělil souhlas s uložením plynovodního řádu. Obec Dobrá s tímto majitelem jedná,
pokud se společně dohodneme na podmínkách a vše stihneme v nám daném čase
učinit, bude nám dotace přidělena, v opačném případě budeme odkázáni pouze na
finanční možnosti obecního rozpočtu a realizace plynovodního řádu by byla odlo-
žena na neurčito.

Na druhou stanu je zapotřebí si uvědomit, že budeme rovněž „tlačeni“ k co nej-
většímu počtu zrealizovaných přípojek. Chci občany upozornit, že platná přípojka
je i ta, která je využívána k vaření či ohřevu vody, nemusí se jednat jen o vytápění
nemovitostí. Jistě bychom byli rádi, kdybychom dokázali spotřebu tuhých paliv
omezit a nahradit je ekologickým topením např. za využití plynu. Pokud budeme
akci VIII. stavbu plošné plynofikace realizovat, budeme požadovat jeho využití s ča-
sovým horizontem ZVA (závěrečného vyúčtování akce) pro SFŽP, který se rýsuje až
v roce 2006. Takže občané budou mít dostatek času i finančně se na tyto požadavky
připravit. Bližší informace získáte na OÚ Dobrá v kanceláři starosty nebo místosta-
rostky.

Posledním příspěvkem informativního charakteru je donekonečna omílaná
prosba směrována ke všem občanům naší obce, a to prosba o důsledné třídění (se-
paraci) domovního odpadu.

Vážení občané, čím více vytřídíme odpadů (plasty, sklo) tím více peněz se nám
do obecní pokladny vrátí a tím menší budou Vaše poplatky za „odpad“. Firma EKO
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KOM v roce 2003 za separaci plastových odpadů přispěla do obecního rozpočtu
částkou 72 621,20 Kč. Jen za to, že třídíme.

V letošním roce dojde opět k navýšení poplatku, jeho pravděpodobná výše bude
pro dospělou osobu 360  Kč a za dítě do 15 let 180  Kč. Proč pravděpodobná výše?
Neboť tato obecně závazná vyhláška obce Dobrá o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů nebyla na 10. jednání zastupitelstva obce Dobrá přijata. Neměn-
ným faktem však zůstává, že výše poplatku je závislá na skutečně vynaložených ná-
kladech k odstraňování komunálního odpadu za rok předešlý.

Chceme občany upozornit, že i v naší obci se najdou „neplatiči“. Jejich jména
nemohou být zveřejněna, ale snažíme se veškerými zákonnými prostředky tyto ne-
doplatky vyzískat. V žádném případě osoby, které vždy a vzorně poplatky platí, ne-
doplácejí na tzv. „neplatiče“ a výše poplatků nezahrnují nezaplacené částky. 

Na závěr chci poděkovat všem občanům, kteří vzorně přistupují k separaci od-
padů a netvoří nám obec hyzdící černé skládky. 

Rovněž zcela zasloužený dík patří všem občanům, kteří se vzorně starají o své
zahrádky a o okolí svého domu a vše udržují v naprostém pořádku k estetickému
potěšení jejich a kolemjdoucích. Možná vám to připadá předčasné, ale za chvíli je
tady jaro a příroda nás opět vyzkouší. Těm, kteří v loňském roce pracovali na tom,
aby naše obec byla krásnější, děkujeme a věříme, že je jejich chuť i v letošním roce
neopustí a budeme dál chodit na nedělní procházky obcí Dobrá a obdivovat
úhledný trávníček , květinovou výzdobu zahrádek a práci a fantazii všech těch, kteří
ji tvoří. Alice Tancerová, místostarostka

Sbûr nebezpeãného odpadu a papíru
v obci Dobrá proběhne v sobotu 3. dubna 2004 v době:

u nádraží ČD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.00—14.30 hodin
parkoviště u kostela  . . . . . . . . . . . . . . . 14.45—15.15 hodin
Stará Dědina — u velkoskl. Kunín  . . . 15.30—16.00 hodin

Se sběrem nebezpečného odpadu bude zároveň prováděn i sběr papíru (do-
prava-Multikara)

Záměr prodeje 2 ks lednic CALEX 450
Na základě usnesení rady obce Dobrá zveřejňujeme záměr prodeje 2 ks elektro-

nických kompresorových lednic zn. CALEX 450/8201, rok výroby 1978, funkční.
Rozměry v mm: venkovní vnitřní

výška 1850 1350
šířka 0700 0570
hloubka 0700 0550 Cena dohodou

Bližší informace získáte a své nabídky zasílejte na kontaktní osobu: Alice Tancerová,
místostarostka obce Dobrá, Obecní úřad Dobrá č. 230, 739 51, tel. č.: 558 645 491–2 

Ohlédnutí za rokem 2003
z pohledu údajů evidence obyvatel a matriky

Přestože si starostové, ředitelé škol a školek většiny obcí naříkají, že se rodí málo
dětí, můžeme s potěšením konstatovat, že naše obec na tom není tak špatně.



Pro ilustraci jsme pro vás připravili několik údajů.
K 1. lednu 2003 měla obec Dobrá 2931 obyvatel, k 31. prosinci 2003 to bylo již

2978 obyvatel.
V uplynulém roce (pro porovnání uvádíme v závorkách údaje za rok 2002):
— se narodilo rodičům v naší obci 30 dětí, z toho 19 chlapců (1 dvojčata) a 11

dívek (v roce 2002: 26 dětí, 17 chlapců, 9 dívek). 
Nejvíce dětí se narodilo v měsíci únoru (6).
— zemřelo 15 občanů, z toho 7 mužů, 8 žen (10 občanů, z toho 6 mužů, 4 ženy),
— přihlásilo se k pobytu 66 osob (59),
— odhlásilo se z obce 42 osob (77)
V matričním obvodu uzavřelo sňatek 21 párů (21 párů), z toho v obřadní síni

v Dobré 17 (13), v kostele v Dobré 1 (2), v kostele v Dobraticích 1 (3), v modlitebně
Církve adventistů s. d. ve Vojkovicích 2 (3).

Údaje zpracovala Radka Polášková, matrikářka

V˘sledky Tfiíkrálové sbírky 2004
V prosincovém Zpravodaji jsme Vás informovali o připravované Tříkrálové sbírce

pořádané Českou katolickou charitou. Nyní bychom Vás rádi seznámili s výsledkem
sbírky v naší obci, kde chodilo 10 skupinek koledníků. 

Koledníkům se podařilo vybrat 68 984,50 Kč, což představuje 13,23 % z výtěžku
děkanátu Frýdek a 6,6 % z celkového výtěžku Charity Frýdek–Místek.

Naše poděkování patří všem koledníkům i vedoucím skupinek, především za to,
že si udělali čas pro dobrou věc a nezalekli se mrazivého počasí. Děkujeme také
Vám všem, kteří jste přispěli, za Vaši štědrost.

Pro porovnání uvádíme výtěžky Tříkrálových sbírek v jednotlivých letech:

Dobrá Charita Frýdek-Místek

2001 50 907,60 Kč 466 336,00 Kč
2002 44 102,50 Kč 647 556,70 Kč
2003 59 483,00 Kč 933 115,10 Kč
2004 68 984,50 Kč 1 033 234,00 Kč

Zápis dûtí do Matefiské ‰koly v Dobré
V letošním roce se zápis dětí do MŠ bude konat v úterý 3. března 2004 od 10.00

do 15.00 hodin v budově MŠ.

Policie âeské republiky, obvodní oddûlení Dobrá, informuje
Poskytnutí peněžité pomoci obětem trestného činu:

Na základě podmínek stanovených v zákoně č. 209/1997 Sb., ve znění zákona č.
265/2001 Sb., stát poskytne oběti trestné činnosti peněžitou pomoc.

Obětí se rozumí fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na
zdraví nebo osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela,
jestliže této osobě zemřelý poskytoval výživu nebo byl povinen poskytovat.

Pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhor-
šené sociální situace způsobené oběti trestným činem.

Pomoc se poskytne:
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• pokud škoda na zdraví nebo v důsledku smrti způsobená trestným činem ne-
byla plně uhrazena, jestliže o vině pachatele trestného činu, bylo rozhodnuto odsu-
zujícím rozsudkem, kterým byl pachatel pro nepříčetnost zproštěn obžaloby, po-
kud takový rozsudek nebyl vyhlášen nebo nenabyl právní moci anebo jestliže ne-
bylo zahájeno trestní stíhání proto, že pachatel není znám nebo mu není možné
sdělit obvinění anebo brání-li trestnímu stíhání zákonná překážka, bude pomoc
poskytnuta, nejsou-li na základě výsledků šetření orgánů činných v trestním řízení
důvodné pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, v důsledku kterého byla oběti
způsobená škoda na zdraví.

Pomoc se na žádost obětí poskytne:
• v paušální částce 25 000 Kč, nebo ve výši, která představuje obětí prokázanou

ztrátu na výdělku a prokázané náklady spojené s léčením a u oběti (pozůstalé) pro-
kázané náklady spojené s pohřbem a náklady na výživu, snížené o součet všech čás-
tek, které oběť z titulu náhrady škody již obdržela.

Při určení výše peněžité pomoci podle písm. b) se přihlédne i k výdělku nebo vý-
živnému, které ujdou oběti v budoucnosti. Prokáže-li poté, co jí byla poskytnuta po-
moc podle písm. a), b), že jí vzniklá škoda je vyšší, než jaká byla podkladem pro po-
skytnutí pomoci, lze jí poskytnout na její žádost pomoc opětovně. Přitom se při-
hlédne k částkám již vyplaceným.

Jestliže o náhradě škody bylo již rozhodnuto pravomocným rozsudkem, je výše
způsobené škody zjištěná v rozsudku závazná pro stanovení pomoci v rozsahu, v ja-
kém o škodě již bylo rozhodnuto.

Poskytnutá pomoc nesmí ve svém součtu přesáhnout 150 000 Kč.
Pomoc může být snížená nebo se nepřizná s přihlédnutím k sociální situaci

oběti a k tomu, do jaké míry oběť spoluzavinila vznik škody, zda využila všech zá-
konných prostředků, aby uplatnila nárok na náhradu škody na pachateli nebo na
jiné osobě, která je povinna škodu uhradit.

Pomoc se neposkytne, jestliže oběť:
• je stíhána jako spoluobviněná v trestním řízení vedeném pro trestný čin, v dů-

sledku kterého byla poškozena na zdraví, nebo byla účastníkem takového trestného
činu,

• nedala souhlas k trestnímu stíhání pachatele trestného činu v případě, kdy
tento souhlas je podmínkou zahájení trestního stíhání či jeho pokračování, anebo
vzala-li takový souhlas zpět, nebo

• neposkytla orgánům v trestním řízení potřebnou součinnost, zejména tím, že
bez zbytečného odkladu nepodala oznámení o trestném činu, v souvislosti s nímž
požaduje náhradu škody, nebo jako svědek využila práva odepřít výpověď s odvolá-
ním na svůj poměr k pachateli.

Pomoc se neposkytne též tehdy, jestliže celková výše bodového hodnocení za
bolest nedosahuje hodnoty 100 bodů.

Pomoc poskytuje na základě žádosti oběti jménem státu Ministerstvo spravedl-
nosti.

Žádost lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se oběť dozvěděla
o škodě způsobené trestným činem, jinak právo zaniká. Ministerstvo spravedlnosti
do tří měsíců od podání žádosti a předložení potřebných dokladů buď pomoc po-
skytne, nebo sdělí důvody, pro které pomoc nelze poskytnout.

V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení oběti, datum jejího narození, bydliště,
rodné číslo a připojit k ní:

• poslední rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení o trestném činu nebo
o jeho oznámení, nemůže-li oběť takové rozhodnutí připojit, je třeba, aby označila
orgán činný v trestním řízení, který o trestném činu naposledy konal řízení,
a uvedla údaje o osobě podezřelé ze spáchání trestného činu, pokud je jí známa,
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• údaje o vzniklé škodě v důsledku trestného činu a o jejím rozsahu, případně
o rozsahu v jakém již byla škoda uhrazena, a o úkonech, které oběť učinila k vymá-
hání škody,

• údaje o svých majetkových a výdělkových poměrech (doklady lze nahradit
čestným prohlášením),

• další doklady, které má oběť k dispozici a které mohou dokázat údaje uvedené
pod písmeny b) a c).

Změní-li se po podání žádosti o poskytnutí pomoci okolnosti, které mají vliv na
posouzení žádost o poskytnutí pomoci a stanovení její výše, zejména dojde-li jen
k částečné náhradě škody, je žadatel povinen na tyto okolnosti Ministerstvo sprave-
dlnosti bezodkladně upozornit.

Není-li stanoveno jinak, řídí se právní vztahy upravené v zákoně č. 209/1997 Sb.,
občanským zákoníkem.

Za obvodní oddělení Policie ČR kpt. Bc. Radan Filip

ČTYŘLETÉ A OSMILETÉ GYMNÁZIUM, s.r.o., Cihelní 410, Frýdek-Místek
(sídlí v budově 10. ZŠ ve Frýdku, za obchodním střediskem Lidl), tel.č. 558 433 572, 

pofiádá Den otevfien˘ch dvefií
12. března 2004 od 10.00 hod. do 16.00 hodin.
Studium na naší škole po 9. a 5. třídě ZŠ
Škola otevírá třídy po zdárném ukončení 9. ročníku — čtyřleté gymnaziální stu-

dium a jednu třídu po 5. ročníku ZŠ — osmileté gymnaziální studium.

Přihlášky: k vyzvednutí přímo ve škole nebo na Službě škole — papírnictví (u au-
tobusového nádraží). Vyplněné přihlášky odevzdejte do konce února k potvrzení na
svou kmenovou školu, která nám ji zašle.

Přijímací zkoušky se konají 19. dubna 2004 v 8.00 hodin v budově školy. Druhý
termín přijímacích zkoušek pro čtyřleté gymnázium se koná 25. května 2004.

Investice do vzdělání za 1000 Kč měsíčně.
Budoucnost požaduje nové základní vzdělání a znalosti pro nové obory a směry.

Znalosti:
• dvou cizích jazyků — stáže v cizině
• uživatelská práce s počítačem, v nižších ročnících word, excel, internet, ve vyš-

ších ročnících programování VB, Corel, tvorba html stránek, relační databáze
• základy administrativy, ekonomiky, managementu
• přírodní vědy do hloubky
• studium dalšího cizího jazyka již po 7. třídě ZŠ

Na těchto výše jmenovaných znalostech, které studenti získají na naší škole, mo-
hou dále stavět své vědomosti do hloubky na vysokých školách nebo na vyšších od-
borných školách zdravotních, technických, sociálně právních, ekonomických. Ve
školním roce 2002/2003 maturovalo 28 studentů, úspěšnost přijetí na VŠ — 96 % -
více informací na webových stránkách.

Učební plány víceletých gymnázií jsou ve srovnání se ZŠ náročnější co se týče
obsahu i počtu hodin.

Škola úzce spolupracuje se školami v zahraničí, připravuje studenty pro mezi-
národní jazykové zkoušky Cambridge First Certificate in English, studenti se
účastní mezinárodních stáží v USA již po 3. ročníku školy, tj. po 8. třídě, což svědčí
o dobré úrovni jazykových znalostí. Studijní stáže na středních školách v USA se zú-
častnilo již 17 studentů.
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Občanské sdružení ČÍČA a Stříbrňásek Průzračný vás srdečně zvou na
kurz zdravotního cviãení TAI-TI, âI-KUNG, JÓGA

Cvičení napomáhá správnému metabolismu, hloubkově ozdravuje tělo i ducha,
regeneruje vnitřní orgány a přináší uvolnění a nový životní elán modernímu člo-
věku, zatíženému mnoha psychickými stresy.

Cvičení probíhá od 8. března v prostorách Občanského sdružení ČÍČA, Dobrá
617 (lokalita Hliník — kolem skladu mlékárny Olešnice, přes nový most nahoru).

Pondělky 17—19 hod. • Příspěvek 500 Kč na deset večerů. 
Přihlášky a informace: 558 64 21 23 Sdružení Číča, 605 005 619 Stříbrňásek

Změna ordinační doby Změna ordinačních hodin
MUDr. Iva Kučerová, MUDr. Petra Moravce
dětské středisko Dobrá Pondělí 8. 3. 2004 07.30—11.00 Dobrá
Pátek 20. 2. 2004 07.30—09.00 Úterý 9. 3. 2004 14.00—17.30 Dobrá
Čtvrtek 26. 2. 2004 09.30—11.00 Středa 10. 3. 2004 08.00—12.00 Vojkovice
Pátek 27. 2. 2004 09.30—12.00 Čtvrtek 11. 3. 2004 07.30—12.00 Dobrá

Pátek 12. 3. 2004 07.30—11.30 Vojkovice
Změna ordinační doby na jarní
prázdniny od 8. do 12. března
Pondělí 08. 3. 2004 07.30—09.00
Úterý 09. 3. 2004 07.30—09.00
Středa 10. 3. 2004 14.30—16.00
Čtvrtek 11. 3. 2004 07.30—09.00
Pátek 12. 3. 2004 07.30—09.00

KOUPÍM
pozemek k zahrádkářským účelům v Dobré nebo blízkém okolí (400 až 600 m2)

Kontakt: Ing. Jiří Magnusek, Dobrá č. 903, tel. č. 558 641 545, mobil: 608 431 937.

HLEDÁM
podnájem místnosti k přechodnému, prozatimnímu bydlení. Kontakt: 605 479 655

Výrobky pro každého LIGNUS Frýdek–Místek s.r.o. prodej — servis — půjčovna:
Frýdek-Místek, Krátká 1177, tel. 558 631 292

Pražmo, Pražmo 166, tel. 558 692 942,558 692 392
Havířov, Karvinská 1B, tel. 596 820 402

Šenov Těšínská ul. tel. 596 887 135
Ostrava–Přívoz Macharova 13, tel. 596 133 254

www.lignusfm.cz • http://www.lignusfm.cz 
LIGNUS   HUSQVARNA

SETTECON — levné oděvy,
nabízí velký výběr oděvů z Francie pro celou rodinu. Každý týden nové zboží,

atraktivní slevy!!! Najdete nás naproti nádraží ČD v prodejně JEDNOTA

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

HLEDÁME:
spolehlivou a pečlivou slečnu,

paní na hlídání 3,5letého chlapečka.
Místo: Dobrá, termín: možno ihned
Zkušenost nutná. Tel.: 608 683 223 



Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491–2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk; zdarma. Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá. –Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá

FOTOATELIÉR DAMA
se sídlem v Dobré, v budově obecního

úřadu, nabízí zhotovení fotografií:
na veškeré legitimace • na maturitní
tabla • svatební • dětí • reportážní •

individuální
Provozní doba:

pondělí—čtvrtek 9.00—16.30
pátek 9.00—16.00

Mimo provozní dobu na objednávku
telefon 558 641 313 linka 15,

nebo 558 636 279 

Služby SKLENÁŘSTVÍ MOTLOCH,
Nošovice čp. 226,

tel. č. 558 641 708, 604 170 865
nabízí veškeré sklenářské práce včetně
zasklívání silikonem do dřeva i železa.

Řezání skla všeho druhu včetně bezpeč-
nostního lepeného skla na zemědělské
i jiné stroje. Dále provádíme broušení,

vrtání i lepení akvárií a terárií. V mimo-
řádných případech i mimo pracovní

dobu.
Pracovní doba:

pondělí, středa 13.30—17.30,
sobota 9.00—11.00 hodin.

AUTOŠKOLA JISKRA
Jiří Kreuziger

nabízí získání řidičského oprávnění
přímo v Dobré, budova obecního úřadu.

Tel.č. 558 624 014, 558 626 854,
mobil: 603 442 920, 608 122 522.

Výhodné penzijní připojištění se
společností CREDIT SUISSE LIFE &

PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.
Státní příspěvky.

Příspěvky na penzijní připojištění je
možno odečíst od základu daně.

Příspěvky od zaměstnavatele se nedají
a jsou osvobozeny od plateb sociál-

ního a zdravotního pojištění.
Bezplatné úrazové pojištění.

Zvýhodněné sazby cestovního zdravot-
ního pojištění.

Státní příspěvky ve výši 50—150 Kč
jsou nárokovány po celou dobu

spoření ve stejné výši.
Jestliže spoří účastník měsíčně více než
500 Kč, může si snížit daňový základ,

a to — podle výše měsíčního příspěvku
— až o 12 000 Kč ročně.

Také zaměstnavatel, který přispívá
svým zaměstnancům na jejich penzijní
připojištění, si může o tyto příspěvky
snížit svůj základ daně z příjmu až do
výše 3 % z hrubé mzdy zaměstnance.
Z příspěvku zaměstnavatele neplatí

zaměstnanec daň, a to až do výše 5 %
své hrubé mzdy.

Zaměstnanec ani zaměstnavatel
neplatí z příspěvku zaměstnavatele

sociální a zdravotní pojištění.
Každý účastník penzijního připojištění

je bezplatně úrazově pojištěn pro
případ smrti následkem úrazu a pro

případ úrazu s trvalými následky.
Každý účastník penzijního připojištění,
který je zároveň klientem Všeobecné
zdravotní pojišťovny ČR, může využít

zvýhodněných sazeb cestovního
zdravotního připojištění.

Poradenství a případné dotazy odpoví
smluvní zástupce Ivanka Hufová,

Dobrá č. 744,
tel.č. 558 641 656, 723 158 779.

Nabízím vedení účetnictví
Pavla GRYGAROVÁ,

Paskov, tel. č. 604 345 099


