
Zápis č. 2/14  z 22. jednání Kontrolního výboru ZO Dobrá konaného dne 12.5.2014 

 
Přítomni:         Jiří Kaňok 
                       Magda Otčenášková 
                       Ing. Jan Krupa do 16.30 hod 
Omluven:        Mgr. Ondřej Novák   
                       Ing. Václav Moskva                        
Hosté:             ved. Odboru finančního Marcela Kolková 
                                Marcela Krestová 
  
Jednání začalo v 16:00 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání 
jednání KV. 
K minulému zápisu KV nebyly připomínky, považuje se za schválený. 
Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání: 
 

1) Zpráva o podaných stížnostech občanů a jejich vyřízení za rok 2013 
    2)  Různé 
         - Kontrola plnění usnesení  rady 
         - Zpráva audit 
 

Pořad jednání byl schválen 3-0-0. 

Ad. 1) Zpráva o podaných stížnostech občanů a jejich vyřízení za rok 2013 byla podána  
           p. Marcelou Kolkovou 
  
 Ad. 2)     

        - Předsedou byla podána informace ze zápisů rady obce a o jejich plnění usnesení.  
        - Vedoucí Odboru finančního Marcela Kolková seznámila členy KV se závěrečnou 
          zprávou o provedení auditu                          
   
          
 
Dne 12.5. 2014 v Dobré 
 
Zapsal: Jiří Kaňok 
 
                                                                                                     Jiří Kaňok vr. 
 
 
 

1) Příloha:  Zpráva o podaných stížnostech občanů a jejich vyřízení za rok 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Obec Dobrá, správní odbor 

 
Zpráva o podaných stížnostech občanů a jejich vyřízení za rok 2013 
Pro kontrolní výbor předkládá: Marcela Krestová 

 
V roce 2013 bylo podáno celkem 5 stížností občanů (méně než v r. 2012 – 11). 
 
Vyřízeny jsou všechny.  
 
Řešily se stížnosti na hluk z restaurace Flamingo (2 stížnosti) a na stav komunikací. 
 
Všechny stížnosti byly podány osobně, proto nebylo zasíláno vyrozumění o jejich přijetí. 
Stížnosti byly řešeny ve lhůtách stanovených zákonem, což je 60 dnů. 
 
Stížnost: 
č. 1 – hluk z rest.Flamingo - podaná 06.05. – vyřízená 15.05.2013, kdy byl provozovatel 

upozorněn na rušení nočního klidu a na povinnost dodržovat OZV č. 3/2008 a upozorněn 
na možnost uložení pokuty. Stěžovatelům odpovězeno 15.05.2013. 
 
č.2 – hluk z rest. Flamingo – podána 10.06. – vyřízena 02.07.2013, kdy byl opětovně 

provozovatel zařízení upozorněn na rušení nočního klidu. 
 
č.3 – stavba RD, nedodržení vzdálenosti od hranice pozemku – podána 12.08.2013 – 
vyřízena písemnou odpovědí dne 28.08.2013. 
 
č.4 – stav komunikace č. 14c – podána 11. 09. – rada obce projednala dne 25.09. 2013 

s tím, že se provizorně opraví výtluky – písemná odpověď 02.10.2013, cesta opravená. 
 
č.5 – přístup na účeloou komunikaci p.č. 1529 – autovraky Zdržava – podána 
31.10.2014 – vyřízena12.11. 2013 písemnou odpovědí, rada obce projednala na 128. 
schůzi dne 06.11.2013.  

 
Podklady jsou založeny v kanceláři podatelny a starosty. 

 
Petice za rok 2013 
 
Podána jedna petice, dne 17.06. 2013, k zachování veřejné komunikace vedoucí kolem 
pana Berka na Vrchy k RD pana Plucnara a Fasugy.  
Situaci řeší paní Řízková, silniční správní odbor, kdy bylo zahájeno správní řízení, 
proběhlo jednání se všemi účastníky řízení a následně vydáno rozhodnutí, ke kterému se 
účastník řízení odvolal. Vše přezkoumával Krajský úřad Ostrava a postoupil k novému 
projednání, kdy bylo vydáno nové rozhodnutí a v současné době se účastníci opět 
vyjadřují k podanému odvolání. 

 
V Dobré, 10.04.2014 
 
 


