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Vážení spoluobčané,

čas je neúprosný, blíží se nejkrásnější svátky v roce, ale i přesto mi
dovolte, abych vás alespoň ve stručnosti seznámil s aktuálním
děním v naší obci, v Dobré. V úvodu svého příspěvku chci ale nej-
prve poděkovat členům zastupitelstva obce, předsedům a členům
jednotlivých výborů a komisí, ale i všem ostatním dobrovolníkům,
za jejich poctivou práci pro naši obec, pro naše spoluobčany, v uply-
nulém volebním období.

Jak jistě víte, a mohli jste si o tom podrobněji přečíst v minulém
čísle zpravodaje, tak po letošních obecních volbách došlo k písemné
dohodě zastupitelů čtyř volebních stran o spolupráci v tomto novém
období. Obsahem písemné smlouvy je také dlouhý soupis stěžejních
problémů, které chceme společně a urychleně řešit. Mezi prvořadé
záležitosti, které jsme po našich předchůdcích takříkajíc „zdědili“,
patří dokončení splaškové kanalizace, výměna oken a zateplení
budov Základní a Mateřské školy a také vyřešení nebezpečné křižo-
vatky nad kinem. Jejich rychlé řešení bude pochopitelně závislé od
možností rozpočtu obce. To jsou ale jen některé z těch mnoha
finančně náročných investičních akcí, které je potřeba řešit. Sou-
časně se musíme vyrovnat i se spoustou menších problémů, které
nás všechny každodenně obklopují. Celé znění smlouvy včetně pro-
gramu jsme zveřejnili právě proto, aby jste se mohli všichni
podrobně seznámit s tím, kolik náročných témat je nezbytně nutné
v naší obci urychleně řešit.

Vážení spoluobčané,

z těchto mnou výše uvedených důvodů bych vás chtěl požádat
o drobné strpení, pokud se zrovna Vaše záležitost na obecním úřadě
doposud nevyřešila, nebo její řešení bylo odkládáno. Věřte, že se
chceme poctivě a co nejrychleji vyrovnat se všemi Vašimi dotazy,
žádostmi, starostmi, které vás trápí, které čekají na urychlené řešení.
Bohužel, v této souvislosti musím konstatovat, že organizační
změny úřadu provedené v minulém roce nepřispěly k jeho lepšímu
chodu. Chci vás ale ubezpečit, že prioritou současné rady obce je
upravit dosavadní chod obecního úřadu v moderní, efektivní
a zejména, občanům vstřícný a dostupný servis.

Na závěr mi dovolte, abych vám za sebe, pana místostarostu,
a jménem všech zaměstnanců Obecního úřadu popřál krásné
Vánoce, prožité v klidu a pohodě, naplněné radostí a láskou Vašich
blízkých.

Ing. Jiří Carbol, starosta obce Dobrá
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K A N A L I Z A C E — historie a souãasnost
Dovolte mi projít se s vámi historií současně probíhající výstavby kanalizačních

řadů v obci. 
Z dokumentů schválených na jednotlivých jednáních zastupitelstva obce v minu-

lém volebním období jsou zřejmé některé skutečnosti, které bych vám rád připo-
menul:

Stávající stav je dán usnesením zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2007 — tehdy
byla schválena zásada, dle níž se obec nebude finančně podílet na výstavbě kana-
lizačních přípojek občanů s výjimkou, kdy je přípojka vedena přes silnici II.
a III.třídy. Tyto budou vyvedeny za hranici tělesa komunikací a vlastníci těchto pří-
pojek se budou spolupodílet částkou 5000 Kč/přípojka.

Dále zastupitelstvo obce schválilo dne 17. 12. 2007 vzorovou Smlouvu o napo-
jení na kanalizační řad. Její obsah byl projednán zřejmě s většinou vlastníků
a s nimi také byla tato Smlouva podepsána.

Z obsahu výše uvedené Smlouvy mimo jiné vyplývá, že vlastník je povinen se na-
pojit na hlavní řad do jednoho roku po ukončení jeho realizace, pod pokutou ve výši
10.000 Kč v případě nesplnění této podmínky. Toto řešení však nekoresponduje
s optimální formou oprav místních komunikací po položení hlavního řadu a vý-
stavbě veřejných části přípojek vlastníků.

Bývalé vedení obce mnohokrát a pravidelně informovalo občany ve Zpravodaji
a upozorňovalo na skutečnost — kdo si včas nevyvede přípojku za těleso komuni-
kace, bude ji následně realizovat protlakem. Tato forma je ovšem velmi finančně
nákladná a navíc je tento argument nepřesný a zavádějící — většina vedení hlav-
ního řadu je v komunikacích a dodatečná realizace přípojek protlakem není tech-
nicky možná.

Stavba bude pokračovat podle plánu dodavatelské firmy opět od 15. ledna příš-
tího roku. V současné době se řeší spolu s projektantem některá kritická místa po-
dél hlavní komunikace.

Mgr. Milan Stypka

Obec a INTERNET
Internet je fenoménem 21. století. Troufám si tvrdit, že každý z vás o něm již při-

nejmenším slyšel, a mnozí jej využili k získání potřebných informací, někteří jej
používají jako zdroj příjmů, je pro ně pracovním nástrojem. Když se řekne INTER-
NET — napadne mě… „vidět a být viděn“, respektive — „najít, a být nalezen“.

Každá obec v České republice si své stránky již v minulosti založila, ne každá však
na ně pohlíží jako na zdroj informací o veškerém dění v obci i okolí, ne každá se jim
věnuje s péčí a pravidelností. Jen funkční stránky mohou splnit svou důležitou roli,
jen na takových se může každý občan dozvědět vše potřebné — i nad rámec obsahu
zpravodajů, oběžníků apod. Stránky slouží k lepšímu zviditelnění samotné obce,
umožňují kompletní informovanost směrem ke svým občanům i návštěvníkům. In-
formují, radí, nabízí. Ale jen v případě, že jsou aktualizované, zajímavé, přehledné
a — funkční.

V současné době je zpracováván zcela nový vzhled webových stran obce Dobrá.
Nebráníme se „odkoukat to nej“ ze stránek obcí jiných. Pokud se obsah jejich strá-
nek osvědčil, proč toho nevyužít a postarat se tak o jistý kvalitativně vyšší stupeň
komfortu v oblasti informovanosti i v případě stránek obce naší ? 

Při rekonstrukci našich stran na internetu jsme připraveni použít všechny dobré
nápady a rady těch zkušených, těch z vás, kteří s internetem pracují, nebo jen tak
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přemýšlivě a kriticky surfují — a na věku nezáleží. Máte-li nějaké podněty, nebo do-
konce svou představu, či vizi o tom, jak by stránky naší obce mohly v blízké bu-
doucnosti vypadat a také fungovat „na vyšším levelu“ — dejte nám je k dispozici.
Rádi si necháme poradit. Mgr. Milan Stypka

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, jménem místní organizace ČSSD, vám
všem popřát příjemné prožití svátků vánočních, do
nového roku 2011 pevné zdraví, spokojenost a osobní
pohodu. Rádi bychom vám také poděkovali za vaší

věrnou přízeň a volební hlasy, kterých si nesmírně vážíme. Bu-
deme se snažit nezklamat vaší důvěru a poctivě pracovat pro
blaho obce a vás občany, aby se nám v Dobré dobře žilo.

Tomáš Vojtovič, předseda ČSSD MO Dobrá

Svaz tělesně postižených v Dobré
přeje všem našim členům, sponzorům a spoluobčanům:

Třpytný pozdrav sněžných vloček,
hodně dárků pod stromeček,
pokoj a klid na Vánoce,
hodně zdraví a štěstí v celém novém roce.

Svaz tělesně postižených v Dobré si dovoluje touto cestou srdečně poděkovat
Obecnímu úřadu v Dobré za finanční příspěvek na činnost svazu. Děkujeme Pekař-
ství pana Milana Hlisnikovského, paní Slávce Polákové, panu Floriánu Carbolovi,
paní Bc. Alici Tancerové,

Sdružení nezávislých a všem dalším sponzorům za podporu.Věříme,že nám i na-
dále zachovají přízeň a jejich štědrá dlaň zůstane i nadále otevřena. 

Poděkování patří také všem, kteří se jakkoli letos podíleli na činnosti svazu.
Tak hezké Vánoce, přátelé. Výbor Svazu tělesně postižených v Dobré



U S N E S E N Í
z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Dobrá 

konaného dne 16. listopadu 2010, multifunkční sál ZŠ Dobrá 

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

I. B E R E N A V Ě D O M Í
1. rezignaci paní Bc. Leony Bařinové (SNK — Občané pro občany) na mandát

člena Zastupitelstva obce Dobrá v souladu s § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

II. P R O H L A Š U J E
2. za člena Zastupitelstva obce Dobrá dle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 491/2001.,

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, na uprázdněný man-
dát náhradníka z kandidátní listiny volební strany SNK — Občané pro občany pana
Libora Mlčáka a předává panu Liboru Mlčákovi osvědčení o nastoupení do funkce
člena Zastupitelstva obce Dobrá

III. S CH V A L U J E
03. program ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Dobrá
04. jednací a volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrá
05. tříčlennou volební komisi ve složení: předseda Bc. Jakub Gryžboň 

členové Ladislav Hájek
a Ing. Ludmila Baranová

06. funkci starosty a místostarosty jako uvolněnou
07. veřejnou volbu starosty a místostarosty 
08. počet členů kontrolního a finančního výboru na 3
09. výši měsíční odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Dobrá ode 
09. dne 16. 11. 2010, dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
09. funkce 
09. členům zastupitelstev, ve znění Nařízení vlády č. 20/2009 Sb., takto:
09. člen zastupitelstva celkem 660 Kč
09. člen zastupitelstva, člen výboru nebo komise 2040 Kč 
09. člen zastupitelstva, předseda výboru nebo komise 2200 Kč
09. člen zastupitelstva, člen rady 2570 Kč
09. člen zastupitelstva, člen rady, člen výboru nebo komise 3950 Kč
09. člen zastupitelstva, člen rady, předseda výboru nebo komise 4130 Kč
10. koordinátora změn Územního plánu obce Dobrá č. 4, pana Mgr. Milana
09. Stypku

IV. Z V O L I L O
11. návrhovou komisi ve složení: 
09. Ing. Antonín Gryžboň (Aby Dobrá byla dobrá—Sdružení KDU–ČSL a NK)
09. Libor Mlčák (SNK—Občané pro občany)
12. do funkce starosty obce Dobrá pana Ing. Jiřího Carbola (Aby Dobrá byla dobrá
09. — Sdružení KDU–ČSL a NK)
13. do funkce místostarosty obce Dobrá pana Mgr. Milana Stypku (Občané pro
09. občany) 
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14. do funkce člena Rady obce Dobrá Ing. Drahomíru Gongolovou (Aby Dobrá 
09. byla Dobrá — Sdružení KDU–ČSL a NK)
09. Libora Mlčáka (SNK — Občané pro občany)
09. Tomáše Vojtoviče (ČSSD)
15. do funkce předsedy finančního výboru Ing. Michala Kantora (SNK — Občané
09. pro občany)
16. do funkce předsedy kontrolního výboru Jiřího Kaňoka (KSČM)
17. za člena finančního výboru Ing. Drahomíru Gongolovou (Aby Dobrá byla
09. dobrá — Sdružení KDU–ČSL a NK)
09. Tomáše Vojtoviče ( ČSSD)
18. za člena kontrolního výboru Ondřeje Nováka (Aby Dobrá byla dobrá — Sdru-
09. žení KDU–ČSL a NK) Ing. Jana Krupu 

V. U R Č U J E
19. ověřovatele zápisu ve složení Jiří Kaňok (KSČM)

Ing. Drahomíra Gongolová (Aby Dobrá byla
dobrá — Sdružení KDU–ČSL a NK)

Ing. Jiří Carbol Mgr. Milan Stypka
starosta obce místostarosta

U S N E S E N Í
z 1. jednání Zastupitelstva obce Dobrá dne 9. prosince 2010

v 16.00 hodin — multifunkční sál Základní školy Dobrá, 1. poschodí

1. Zahájení
Zastupitelstvo obce Dobrá

1.1. v o l í
návrhovou komisi ve složení: Libor Mlčák (SNK — Občané pro občany)

Ing. Antonín Gryžboň (Aby Dobrá byla dobrá —
Sdružení KDU–ČSL a NK)

2.1. u r č u j e
ověřovatele zápisu: Ondřej Novák (Aby Dobrá byla dobrá — Sdružení

KDU–ČSL a NK)
Mgr. Vítězslav Pantlík (ČSSD)

2. Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
1.2. p r o j e d n a l o
kontrolu usnesení Zastupitelstva obce Dobrá s termínem plnění úkolů do 9. 12.

2010

3. Výbory zastupitelstva, stanovení počtu a doplnění členů
Zastupitelstvo obce Dobrá
3.1. s ch v a l u j e
počet členů kontrolního a finančního výboru na 5



3.2. z v o l i l o
za člena kontrolního výboru pana Václava Moskvu, paní Magdu Otčenáškovou
a
za člena finančního výboru paní Drahomíru Cinařovou, paní Jarmilu Pastorovou

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě evidenční číslo 00652/2010/RRC
Zastupitelstvo obce Dobrá
4.1. s ch v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0065/2010/RRC o poskytnutí dotace z rozpo-

čtu Moravskoslezského kraje na investiční akci „Rekonstrukce a přístavba budovy
č.p. 31“

4.2. p o v ě ř u j e
starostu podepsáním dodatku č. 1 ke smlouvě č. 0065/2010/RRC

5. OZV č. 1/2010 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Dobrá
5.1. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místních poplatcích

6. OZV č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Dobrá
6.1. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

7. OZV č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné 

technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního 
předpisu
Zastupitelstvo obce Dobrá
7.1. s ch v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o místním poplatku za provozovaný vý-

herní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem fi-
nancí podle jiného právního předpisu

8. Kontrolní protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly akce „Regene-
race/Revitalizace ZŠ Dobrá — vestavba nad pavilonem B“

Zastupitelstvo obce Dobrá
8.1. p r o j e d n a l o
Kontrolní protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě ve smyslu § 13

odst. 1 zákona č. 320/2010 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona č. 552/1991
Sb., o státní kontrole — „Regenerace/Revitalizace ZŠ v Dobré — vestavba nad pavi-
lonem B“

7
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8.2. p o v ě ř u j e
Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Dobrá komplexním posouzením administ-

race stavební zakázky „Regenerace/Revitalizace ZŠ v Dobré — vestavba nad pavilo-
nem B“ 

9. Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá
Zastupitelstvo obce Dobrá
9.1. k o n s t a t u j e
ověření ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že

Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá nejsou v rozporu s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotče-
ných orgánů a stanoviskem krajského úřadu

9.2. r o z h o d l o
v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

znění zákona č. 413/2005 Sb., o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opat-
ření obecní povahy

9.3. v y d á v á
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43

odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vy-
hlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací do-
kumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření
obecné povahy Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá

10. Rozpočtová opatření č. 4/2010
Zastupitelstvo obce Dobrá
10.1. s ch v a l u j e
Rozpočtové opatření č. 4/2010, kterým se navyšují příjmy o 3 759,5 tisíc Kč a
výdaje se ponižují o 17 541,3 tisíc Kč. Vzniklá rezerva činí 21 300,8 tisíc Kč
10.2. v y s t a v u j e s o u h l a s
z důvodu přesného vyčíslení rozpočtu obce Radě obce Dobrá k provedení 
rozpočtového opatření v příjmové části neomezeně, ve výdajové části do maxi-

mální výše 1 mil. Kč s tím, že na nejbližším zasedání zastupitelstva obce toto roz-
počtové opatření vezme na vědomí

11. Rozpočtové provizorium na rok 2011
Zastupitelstvo obce Dobrá
11.1. s ch v a l u j e
pro hospodaření obce Dobrá od 1. ledna 2011 rozpočtové provizorium s omeze-

ným čerpáním jednotlivých rozpočtových kapitol maximálně do výše 1/12 dle
schválených výdajů pro rok 2010 v konečné podobě, a to vždy pro jeden kalendářní
měsíc s výjimkou financování nákladů spojených s výstavbou kanalizace

Ing. Jiří Carbol, Mgr. Milan Stypka,
starosta obce místostarosta 



O B E C  D O B R Á  

Obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 2/2010

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání dne 9.12.2010 usnesením č. 6.1.
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Dobrá touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů (dále jen „poplatek“).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2
Poplatník

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí:

(1) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za
které poplatek odvádějí,

(2) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k indivi-
duální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-
li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, pří-
padně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od po-
platkové povinnosti. 

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další adresy pro doručování, evidenční
nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato
stavba označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na
kterém je tato stavba umístěna. 
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(3) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.

(4) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské
unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu
svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 

(5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povi-
nen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

Čl. 4
Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky činí 440 Kč
a je tvořena:

a) z částky 190 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě

skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunál-
ního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
činily: 1 292 777 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 1 292 777 Kč děleno 3 108 (3 027 počet osob s trvalým pobytem na území
obce + 81 počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci) — 416 Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši
250 Kč. 

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která
je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se
uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v prů-
běhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci
tohoto měsíce. 

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jedno-
rázově a to nejpozději do konce měsíce srpna příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je po-
platek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního
roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku se osvobozují:
a) osoby, které jsou hlášeny k trvalému pobytu na adrese obecního úřadu

v Dobré, čp. 230,
b) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a současně je vlastníkem stavby

určené nebo sloužící k individuální rekreaci, která se nachází na území
obce Dobrá, poplatek dle čl. 2 písm. b) za tuto stavbu neplatí. 
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c) osoba, která se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržuje déle
než 9 měsíců v zahraničí. 

d) osoba, která nejméně 9 měsíců pobývala v dětských domovech, domovech
důchodců, rehabilitačních ústavech a jiných zařízeních sociální a zdra-
votní péče. 

(2) Nárok na úlevu na poplatku ve výši 50 % se poskytuje:
a) dítě do 15 let včetně 
b) občan starší 80 let včetně 
c) osoba, která studuje a je ubytována mimo své trvalé bydliště. 

Čl. 7
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vy-
měří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. 

(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 

Čl. 8
Zrušovací a přechodná ustanovení

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2008 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, ze dne 15.12. 2008. 

(2) Pro platební povinnosti za období před účinností této vyhlášky platí dosa-
vadní předpisy. 

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2011.

Mgr. Milan Stypka Ing. Jiří Carbol
místostarosta starosta

Frýdecká skládka, a.s. — Svoz odpadu v roce 2011
navazuje na svoz v roce 2010, to znamená, že první svoz odpadů proběhne 3. a 4.
ledna 2011.

Zimní údržba
Zimní údržbu v obci Dobrá provádí firma Antona Lišky, která upozorňuje občany,
aby v rámci spolupráce při zajištění bezproblémového odklízení sněhu neparkovali
svá vozidla před domy podél místních komunikací. V ulicích, kde budou zaparko-
vaná vozidla na místní komunikaci, nebude sníh odklízen.

RESPEKTUJTE TOHLE UPOZORNĚNÍ I SVÉ SOUSEDY!!!
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PRÁVNÍ PORADNA 
Právní poradna pro občany obce Dobrá bude pokračovat v zaběhlém systému, tj.

první středa v měsíci — 5.1.2011, 2.2.2011, 2.3.2011 vždy od 16.00 do 18.00 hodin
v zasedací místnosti č. 18, 1. poschodí budovy Obecního úřadu Dobrá.

Poradna je pro občany obce Dobrá poskytována zdarma.

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Na základě usnesení předsednictva akciové společnosti byly v souladu s platnou

legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2011 takto:

Voda pitná (vodné) 29,16 Kč/m3 (bez DPH) 32,08 Kč (vč. 10% DPH)
Voda odvedená (stočné) 26,34 Kč/m3 (bez DPH) 28,97 Kč (vč. 10% DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. 1. 2010, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Tel. č. 596 697 111 e–mail: smvak@smvak.cz 

…Základní ‰kola Dobrá informuje

VÁNOCE — období štěstí, krásy a lásky,
období pohlazení na duši, úsměvu na tvářích,
období odpuštění, odpočinku a pohody,
období splněných přání...

(výběr z volného tvůrčího psaní žáků) 
Vážení a milí,
přejeme vám vlídné dny a vlídná srdce.
Úsměv, víru a sebeúctu.
Ale také zdraví a radost z práce.
Přejeme vám hezké Vánoce a úspěšný rok 2011.

Učitelé, žáci a správní zaměstnanci Základní školy v Dobré

Předvánoční Vídeň
Pro žáky 6.—9. ročníku jsme uspořádali v pátek 3. prosince poznávací zájezd do

Vídně. Vídeň je v tomto předvánočním čase stále vyhledávaným místem pro svoji
kouzelnou atmosféru, zejména vánočních trhů. 

Navštívili jsme centrum města, kde žáci mohli zhlédnout zajímavé historické
stavby, například Hofburg — sídlo habsburské monarchie, Stephansdom, který je
dominantou centra Vídně, a státní operu či divadlo Burgtheater.

A konečně jsme také mohli navštívit vánoční trhy před vídeňskou radnicí, kde si
naši žáci mohli nakoupit různé suvenýry či vánoční dárky pro své blízké.

Domů jsme se vraceli plni nadšení a pěkných zážitků z příjemně prožitého dne. 
Tento den byl velmi přínosný nejen tím, že si žáci mohli prohlédnout historické

centrum Vídně, ale také tím, že měli možnost rozvíjet své jazykové schopnosti
v rámci běžné každodenní komunikace.

Mgr. Monika Mandová, organizátorka zájezdu
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Z návštěvy divadelního představení v Ostravě
Tento třetí prosincový den byl pro žáky 2. a 3. tříd poněkud pátečně netradiční...

Krásněji než obvykle oblečení a upravení jsme se hned zrána společně shromáž-
dili před budovou školy. Školní zvonění za necelou hodinu vystřídal gong v Divadle
loutek v Ostravě — a ten rozehrál představení Nevěsta pro hastrmana. Děti už už se
zaujetím sledovaly, co všechno se může stát, když se zamiluje vodník… No a že se
v tomto případě o žádnou kalamitu nejedná, stvrdily svým hlasitým potleskem.

Ani sněhová kalamita za okny autobusu nezpůsobila, že by se jeho posádka
s úsměvem a v pořádku ke škole nenavrátila. Mgr. Romana Kubicová

Také osmý prosincový den byl poněkud netradiční — tentokrát pro žáky 5. A třídy.
Usměvavé tváře, u mnohých sváteční oblečení a pěkné chování napovídaly, že

společně prožijeme pěkné dopoledne. Divadlo loutek v Ostravě pro nás připravilo
představení Pinokio.

I když někteří už toto představení viděli, nenudili se, protože objevovali stále něco
nového — ať už v samotném ději či v hereckých výkonech.

A když zaznělo v závěru představení „Naslouchejte svému srdci...“, herci byli od-
měněni bouřlivým potleskem. Mgr. Eva Brudíková

Návštěva Planetária v Ostravě
V pondělí 13. prosince žáci 5. A třídy v rámci projektového vyučování s názvem Ves-
mír navštívili Planetárium v Ostravě. Tento den začal velice „pohodově“, i když bylo
třináctého. 

První naše zastavení bylo na výstavišti Černá louka, kde byla velice zajímavá výstava
s názvem Život na Zemi. Díky příjemným organizátorům a průvodcům se žáci do-
zvěděli mnoho zajímavého. V závěru návštěvy soutěžili, odpovídali na různé otázky.
Vítězové byli odměněni perníkovými Mikuláši a ostatní žáci pexesem.

Další zastavení bylo v Planetáriu. Úžasná atmosféra, působivý výklad, video pro-
jekce i film vzbudily u mnohých žáků velké emoce.

„Bylo to úžasné — tma, nad námi hvězdy...připadala jsem si, jako bych byla v po-
hádce...“, vyjádřila své pocity žákyně 5. A třídy.

Na pondělí 13. prosince 2010 budou mnozí žáci dlouho vzpomínat.
Mgr. Eva Brudíková, Mgr. Irena Formánková

Uplynul˘ rok byl pro judisty z Dobré úspû‰n˘.
Rok 2010 byl úvodním rokem do druhého desetiletí působení oddílu juda v obci.

V tomto roce judisté navázali na předešlé úspěchy, když dokázali udržet své posta-
vení v první desítce klubů Českého svazu juda. Za nejvýznamnější úspěch je po-
třeba považovat především zisk dvou mistrovských titulů, které vybojovali juni-
orka Nikola Kesová a starší žák Vít Jerglík. Mimořádným úspěchem je potřeba na-
zvat také zisk dalších medailí z mistrovství republiky. Stříbro Lucie Bílkové
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a bronz Lukáše Janulka. K výbornému celkovému hodnocení klubu přispěli také
další, kteří dosáhli na nejvyšších mistrovských soutěžích bodovaného pátého nebo
sedmého místa. Pátí skončili ve svých kategoriích Marie Dužíková, Petra Stachová,
Vojtěch Bezruč, Marek Měchura a Adriana Skotalová. Sedmá skončila v kategorii ju-
niorek Michaela Kesová. Letošní výčet úspěchů však mohl být mnohem výraznější,
nebýt výpadku „hvězdného týmu“ na mistrovstvích, způsobeného různými příči-
nami. Pavla Prőllová strávila většinu roku očekáváním potomka, Sestry Kesovy,
a Ester Vilčková daly přednost studijním povinnostem, Monika Foltysová a Kateřina
Malchárková skončili s vrcholovým sportem. V průběhu roku se zranili výborní Mi-
chal Gomola a Václav Mališ. Přímo v průběhu mistrovství se zranily favoritky Marie
Dužíková a Adriana Skotalová. Přes všechny výpadky a smůlu jsou však dosažené
výsledky výborné. Potěšující je skutečnost, že na závodní scéně se výrazně prosa-
zuje nová vlna nejmladších žáků, kteří vyšli z početně silného náboru několika
uplynulých let. Nejmladší judisté sbírají cenné kovy a na každé soutěži, které se zú-
častní, patří mezi nejlepší. V letošním roce vybojovali krajské tituly a medaile Šimon
Filipec, Luděk Kubíček, Karolína Kubíčková, Nikolas Hromják, Ondřej Chlopčík, Fi-
lip Koloušek, David Picka a Marek Spilka. Výborně si vedli také Kamil Kisza, Adam
Andruško, Nikolas Hromják, David Holeček, Pavel Ivaniuk, Eliška Kubíčková a De-
nisa Štěrbová. To je celá plejáda výrazných talentů, kteří mohou v budoucnu hodně
dokázat. Na Mistrovství Moravy, které je nejvyšší soutěží benjamínků, vybojovala
titul Karolína Kubíčková, stříbro Marek Spilka a bronz Luděk Kubíček.

Judisté z Dobré tvoří svými osmdesáti aktivními členy téměř polovinu dvouset-
členné členské základny klubu, který působí ještě ve Frýdku–Místku a Raškovi-
cích. Členové oddílu se v uplynulém roce zúčastnili 72 akcí, z toho 48 turnajů
doma i v zahraničí. Získali 308 medailí z toho 84 zlatých, 110 stříbrných a 114
bronzových. Vybojovali 932 vítězných utkání, na kterých se Doberští podíleli 540
vítězstvími. Vít Jerglík se stal reprezentantem republiky v dorostenecké soutěži.
Oddíl v Dobré dnes disponuje celkem 14 trenéry a asistenty ze kterých se nejméně
5 pravidelně zúčastňuje tréninkové přípravy. Mezi nejaktivnější patří především
Pavla Prőllová, Luděk Kubíček, Vlasta Taušová, Lumír Matyskiewicz a Nikola Kesová. 

Významnou součástí oddílu v Dobré je také skupina Jógy pod vedením Marie
Křupalové. Patnáctičlenný kolektiv se pravidelně schází jedenkrát týdně. Přestože je
o jógu velký zájem, k masivnímu nabírání nových členů nedochází především z dů-
vodu nedostatku prostor vhodných pro cvičení, které vyžaduje klid a kultivované
prostředí. 

V průběhu uplynulého roku zorganizovali judisté z Dobré mnoho dalších vý-
znamných akcí, kterými reprezentovali obec. Především se rozhodující mírou po-
díleli na organizaci Mezinárodního turnaje „Pohár Euroregionu Beskydy“ a dalších
třech významných regionálních soutěžích. Zorganizovali tréninková soustředění,
kterých se zúčastnili Moravskoslezské a Olomoucké krajské výběry. O prázdninách
připravili nejen pro judisty letní dětskou rekreaci. S úspěchem se zúčastnili dnů bo-
jových umění a dalších presentačních akcí v rámci regionu. Nezapomněli ani na
uspořádání tradičního plesu pro všechny příznivce. 

Vedení oddílu děkuje všem aktivním rodičům za pomoc při organizaci význam-
ných akcí, trenérům a asistentům za obětavou práci s dětmi, vedení základní školy,
sponzorům za finanční podporu a projevenou důvěru, členům za vzornou repre-
zentaci svého oddílu a obce Dobré. 
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Poděkování patří také bývalému vedení obce za podporu, která vedla k vybudo-
vání velkého a úspěšného kolektivu sportovců a významně tak přispěla k širší na-
bídce sportovních aktivit pro děti a mládež v obci a jejím širším okolí. 

Zároveň se patří popřát novému vedení obce mnoho úspěchů v nelehké práci
vedoucí ku prospěchu všech občanů Dobré. Je potěšující, že jednou z priorit pro-
gramového prohlášení nové obecní rady je zvýšení kvality vybavení sportovišť,
a podpora sportovních aktivit vedoucích k smysluplnému využití volného času pře-
devším dětí a mládeže. Věřme, že rozhodnutí představitelů obce povedou k dalšímu
věhlasu obce Dobré, která se stane významným centrem sportu v regionu. 

Všem občanům Dobré přejeme krásné vánoce a šťastný rok 2011

JUDISTICKÝ PLES SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 5. ÚNORA 2011. Bližší informace
na: www.judo—morava.cz

V poslední
mistrovské
soutěži roku
vybojovala
Karolína
Kubíčková
zlato a titul
na Mistrovství
Moravy
v Uherském
Hradišti.

Informace P. Bohumila Víchy, faráfie v Dobré
Vánoce 2010 — Dobrá

24. 12. 2010 15.00 hod. a 22.00
15. 12. 2010 08.00 hod. a 10.30
26. 12. 2010 08.00 hod. a 10.30 
31. 12. 2010 10.30 hod. a Prašivá 15.00 hod.
1. 1. 2011 10.30 hod. a 15.00 

Radostné a požehnané svátky Kristova narození a Jeho pomoc a ochranu po celý
další rok 2011 vám všem přeje a vyprošuje P. Bohumil Vícha, farář v Dobré.

Výstava betlémků je do 2. února 2011 v boční kapli našeho kostela sv. Jiří. Je
možné ji shlédnout vždy půl hodiny před každou mší svatou. Ukázku najdete na
http://bvi.rajce.idnes.cz na stránce 2 pod názvem Dobrá — Vánoce 2007 a 2008.
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Klub seniorÛ — zhodnocení ãinnosti za rok 2010
Blíží se opět konec roku, období krásných vánočních svátků a také hodnocení

uplynulého roku.
Tak jako každým rokem, i letos jsme zakončili rok slavnostní schůzí, která se ko-

nala dne 24. listopadu v multifunkčním sále základní školy. Přítomných bylo 69
osob včetně zástupců obecního úřadu pana starosty Ing. Carbola, pana místosta-
rosty Mgr. Stypky a bývalého místostarosty pana Žurka. Jménem všech přítomných
bylo poděkováno za velmi dobrou spolupráci bývalému vedení obecného úřadu
a zároveň jsme požádali nové vedení o totéž. Předem moc děkujeme.

Poděkování patří i paní Slávce Polákové a panu Hlisnikovskému, kteří nám při-
spěli svými dary jak na schůzi, tak i k oslavě Mikuláše. Zároveň děkujeme za osobní
peněžitý dar paní Bc. Alici Tancerové, který byl použit k pohoštění členů při miku-
lášské nadílce. Všem děkujeme.

I když má obec mnohem více důchodců, než je nás do klubu zapsaných, je to
stejně úžasné, že se několikrát v roce sejdeme ve větším počtu, máme si navzájem
co říci a je to takový způsob relaxace od všedního, stále se opakujícího kolotoče dne.
Kdo ještě váháte, přijďte mezi nás se přihlásit 12. ledna 2011 do klubovny. Děku-
jeme za klubovnku, bez ní by mnohé nebylo možné.

Jménem celého výboru děkuji všem, kteří se v letošním roce podíleli na činnosti
Klubu seniorů. Všem seniorům, spoluobčanům a jejich rodinám přejeme spoko-
jené prožití svátků vánočních a v roce 2011 ať vás provází zdraví, štěstí a Boží pože-
hnání. Za Klub seniorů Marie Čajánková

Plán Klubu seniorů na I. čtvrtletí 2011:
12. ledna Členská schůze v klubovně od 14 hodin. Výběr členských příspěvků

100 Kč na osobu. Zpráva o hospodaření za uplynulý rok a volba no-
vého výboru.

26. ledna Promítání DVD pana Přidala z cest různých kontinentů.
Začátek v 15.00 hodin v klubovně.

9. února Sportovní odpoledne — místo a čas bude upřesněn — sledujte pro-
sím skříňku.

23. února Promítání DVD — kulturní odpoledne od 15.00 hodin v klubovně.

9.—11. března U příležitosti Mezinárodního
dne žen bude výstava ručních
prací paní Jiřiny Juřicové a vý
stava zdobených perníčků pa- 
ní Aleny Křibíkové.
K návštěvě zveme všechny ob-
čany Dobré a zároveň také žáky
základní školy. Bude zajištěno
malé občerstvení. Čas 10.00 až 
17.00 hod. v klubovně seniorů.

23. března výšlap na Hliníky — sraz u klubovny ve 13.00 hodin, pak pohoštění
v klubovně.
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Středy mimo program, tj. 19. ledna, 2. a 16. února, 2. a 16. března a 30. března
bude klubovna otevřena od 14.00 hodin. Program vlastní s možností malého občer-
stvení.

Návštěvu divadla v Ostravě — sledujte prosím ve skříňce.

Poděkování
Klub seniorů děkuje Rosťovi Vojkovskému za krásnou knihu o Dobré, která uka-

zuje Dobrou nejen v dobách minulých, ale i v současnosti. V Klubu seniorů se kniha
setkala s velikým ohlasem. Mnozí z nás si při ní krásně zavzpomínali a poučili se, jak
rostla a co se v ní už událo. Pokud někdo z vás knihu nevlastní a má zájem, je k do-
stání na obecním úřadě — finanční odbor, za 200 Kč.

Děkujeme. Klub seniorů

V‰eobecné informace k Tfiíkrálové sbírce
Termín Tříkrálové sbírky 2011: 1.—14. ledna 2011

Koledníci
• Vedoucí skupinky má při koledování viditelně vystavenou průkazku se jménem

a číslem pokladničky, do které vybírají.

• Jméno na průkazce odpovídá jménu na občanském průkazu, který je vedoucí po-
vinen na požádání předložit.

• Pokladnička, do které koledníci vybírají, je zapečetěná a s razítkem městského
nebo obecního úřadu. Je označena logem Charity.

• Dále je závazné, že vedoucí skupinky nesmí být mladší 15 let. 

• Po ukončení koledování vedoucí skupinky odevzdá pokladničku a průkazku zpět
svému asistentovi.

Záměry pro využití sbírky pro tento rok:
• Na zajištění provozu Denního centra Maják pro psychicky nemocné.

• Na podporu Terénní služby ZOOM — nové služby pro osoby s psychickým one-
mocněním.

• Na vybudování Centra odlehčovacích služeb v Domě pokojného stáří u Panny
Marie Frýdecké.

• Na dofinancování provozních nákladů Oázy pokoje pro psychicky nemocné.

• Na zabezpečení provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.
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• Na částečné pokrytí provozních nákladů nízkoprahového zařízení pro děti a mlá-
dež — Klubu Nezbeda.

• Na finanční zajištění Poradenského centra ve Frýdlantu n.O.

• Na dofinancování činností Rodinného centra Kolečko ve Frýdlantu n.O.

Kontakty:

Jiří CachnínCharita Frýdek–Místek
Koordinátor pro Tříkrálovou sbírku 2011 F. Čejky 450
733 676 672 738 01 Frýdek–Místek
jiri.cachnin@caritas.cz 558 435 449, 558 644 720

f–m@caritas.cz • www.fm.charita.cz 

Mikulášský turnaj v Dobré
Dne 4. prosince 2010 proběhl v tělocvičnách ZŠ Dobrá 12. ročník Mikulášského

turnaje smíšených družstev ve volejbalu. Po celodenním klání přítomných druž-
stev byl konečný stav na stupních vítězů následující:

1. družstvo S.T.O.H.
2. družstvo Raškovice
3. družstvo Pana Team

Hodnotné ceny, bohaté občerstvení a celkovou organizaci turnaje zajišťovalo
družstvo Celina z Dobré za přispění: OÚ Dobrá, uzenářství Carbol, pekárna Hlisni-
kovský, prodejna Slávky Polákové, JEWA export–import s.r.o., Kačabar, p. Michala
Nováka, p. Kociana z firmy Torola a p. Křibíka z firmy Soudal.

Výborné sportovní výkony všech družstev a celková organizace turnaje byla vy-
soce oceněna zúčastněnými sportovci i přítomnými diváky.

Všichni se těšíme na 13. ročník turnaje v roce 2011.
Za organizátory: Stanislav Nytra a Luděk Kotásek 
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T¤ÍKRÁLOV¯ TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
Dne 8. ledna 2011 od 8.00 se uskuteční v tělocvičně ZŠ Dobrá tradiční Tříkrálový

turnaj v malé kopané.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 724 036 491 nebo na e–mail l.legut@seznam.cz .
Všichni jste srdečně zváni

Chrámový sbor a Schola
Dne 9. ledna 2011 v 16.00 hodin 
v kostele sv. Jiří v Dobré zazpívá Chrámový sbor a Schola vánoční zpěvy.
Všichni jste srdečně zváni.
Vstupné dobrovolné.

Soukromá hudební výuka
zve

na veřejné předehrávky
kde vystoupí flétnisté, klavíristé… pod vedením uč. Miriam Dýrrové dipl. um.
KDE: přízemí školní družiny ZŠ Dobrá
KDY: 26. ledna 2011 v 16.30 hodin Těšíme se na vaši účast!

Změna ordinace DS Dobrá— MUDr. Iva Kučerová
30. 12. 2010 čtvrtek 7.30—9.30 hodin
31. 12. 2010 pátek NEORDINUJE SE, nutné případy ošetří DS Raškovice 

7.30—10.00 hodin, tel. č. 733 685 195

Změna ordinace obvodního lékaře MUDr. Petra Moravce 
12. 1. 2011 NEORDINUJE
Zastoupí MUDr. Karpeta na středisku Lučina.



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
Uzávěrka příštího čísla 17. ledna 2011. — Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

OBECNÍ ÚŘAD DOBRÁ — TELEFONNÍ SEZNAM

558 412 300 starosta

558 412 301 místostarosta

558 412 308 Iveta Schejbalová, vedoucí úředník

558 412 311 Marcela Krestová, referent vnitřních věcí, sekretariát,

podatelna, občanské průkazy, ověřování

558 412 307 Radka Mohylová, referent vnitřních věcí — matrika,

ohlašovna, ověřování, občanské průkazy,

objednávky služeb

558 412 305 Marcela Kolková, finanční referent, účetní

558 412 306 Jana Kolářová, finanční referent, místní poplatky,

povolení průjezdu přes most

558 412 302 Alena Alexová, referent stavebního úřadu, stavby

Dobrá, Dobratice, Pazderna

558 412 310 Zdeňka Sikorová, referent stavebního úřadu, stavby

Nošovice, Vojkovice, Horní Domaslavice, Nižní Lhoty

558 412 304 Markéta Řízková, referent životního prostředí,

silniční správní úřad, kácení dřevin, investiční

referent 

558 412 309 Bohuslav Sikora, referent pro správu a údržbu

majetku obce, BOZP a PO

— — —

558 412 313 TEXTIL Marcela Dužíková


