
Zápis č.9/20 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 5.10.2020 

Přítomni : Jiří Kaňok 

                   Jan Fasuga 

                   Magda Otčenášková 

                   Jan Krupa 

                   Marcel Bednář 

Hosté:       Tomáš Chýlek – správce majetku OÚ 

           Jednání započato v 16,00 hodin. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání 

jednání kontrolního výboru 

      K minulému zápisu kontrolního výboru nebyly připomínky, považuje se tedy za schválený. 

Schváleno   5-0-0 

      Předseda kontrolního výboru Jiří Kaňok, přivítal všechny členy KV a navrhl tento pořad jednání : 

1 Zpráva o činnosti sběrného dvora za rok 2019 

2 Zpráva na úseku tzv. nerealizovaných projektů, jejich využitelnost a hospodárnost 

z období 2014-2019 

3 Zpráva z úseku místních poplatků za rok 2019 

4 Různé a diskuze 

Pořad jednání byl schválen 5-0-0 

 

1 Zpráva o činnosti sběrného dvora za rok 2019 

    Zprávu předkládá p. Otčenášková, komentář k problematice a dotazy odpovídá p. Chýlek, který 

uvádí, že počty oproti roku 2018 se až tak neliší., víceméně stoupají. Což svědčí o dobré 

využitelnosti sběrného dvora, třídnosti odpadů občany, což se rovněž projevuje ve skutečnosti, že 

na území obce Dobrá nejsou nalézány tzv. černé skládky, až na velmi malé vyjímky. 

Pro ilustraci činnosti sběrného dvora uvádí p. Chýlek několik čísel z činnosti, kdy jen za rok 2019 

zde bylo odevzdáno 144 ledniček, 84 praček-sporáků, velké množství malých spotřebičů, jako 

jsou kuchyňské spotřebiče, varné konvice apod. Dále 200 ks televizí, mobily. Celkově zde za rok 

2019 bylo odevzdáno 638 t. komunálního odpadu. 

Dotaz p. Kaňok, zda dvůr využívají i občané z jiných vesnic, odpověď p. Chýlek, ne není pro cizí 

občany. Dotaz p. Kaňok, zda jsou nějaké stížnosti na nesprávné třídění občany, odpověď p. 

Chýlek, nevím o konkrétních, ale asi nějaké špatné třídění bude, ale ojediněle. 



Dále p. Chýlek seznamuje přítomné se situací k jednotlivým kontejnerovým stanovištím v obci 

Dobrá, došlo k vyhodnocení vytíženosti, kdy byly posíleny kontejnery U Sýpky. K vývozu uvedl, že 

se provádí individuálně, např. plasty 1 x týdně zpravidla v pátek, papír 1 x týdně v pondělí a sklo 

asi 1 x za 14 dnů. Dále bez dalších dotazů. 

         

Usnesení KV č.9/1 

KV bere na vědomí   

Návrh byl schválen 5-0-0 

 

2 Zpráva na úseku tzv. nerealizovaných projektů, jejich využitelnost a hospodárnost 

z období 2014-2019 

Zprávu předkládá p.Fasuga, komentuje a odpovídá na dotazy p. Chýlek správce majetku. 

Je předložena přehledná tabulka projektů zpracována a pravidelně aktualizována p. Chýlkem, 

každý bod je komentován p. Chýlkem. Na dotaz, proč jsou některé projekty zpracovány a až 

s velkou časovou prodlevou realizovány uvádí, že v těchto případech z větší části je zpoždění-

oddálení realizace zaviněno z důvodu opožděného přidělení dotací. Jsou ale i případy, kdy 

dochází ke komplikovanému jednání s majiteli pozemků, kteří jsou projektem dotčeni a to 

v jednom případě. 

p. Kaňok a p. Fasuga dále poukazují na konečnou částku provedených staveb, kdy tato je ve 

většině případů navýšena o tzv. vícepráce. Podle p. Chýlka k těmto dochází zejména z důvodu 

nepředpokládaných skutečností v průběhu praktické realizace. Na toto opět p. Kaňok a p. 

Fasuga poukazují, že v tomto případě je na místě zvážit kvalitu provedení projektu 

projektantem, který by jako odborný pracovník tyto skutečnosti měl v projektu eliminovat. 

Od tohoto se projekty zpracovávají. Jde tedy asi o povrchně, či neodborně provedenou práci 

ze strany jednotlivého projektanta či projektové kanceláře. 

p. Kaňok navrhuje, aby tabulka byla ještě rozšířena o kolonku –kdo schválil,ať v případě 

neúspěchu nese odpovědnost za derealizaci projektu a tím vlastně za nehospodárné plýtvání 

s prostředky obce. 

Tabulka je součásti zápisu jako příloha. 

Usnesení KV č.9/2 

KV doporučuje Radě obce důkladně a odpovědně zvážit před zadáním vypracování projektu, zda se 

nevyskytnou překážky, které by oddálily, nebo dokonce zcela zhatily vlastní realizaci projektů, čímž 

by se takto následně nehospodárně nakládalo s prostředky obce Dobrá, zejména při projektech, 

kde je nutné povolení či vyjádření majitelů pozemků a nemovitostí. 

Návrh byl schválen 5-0-0 



17,10 hodin odchází p. Bednář, pracovní důvody. 

 

3 Zpráva z úseku místních poplatků za rok 2019 

Zprávu předkládá p. Fasuga, zpracována pí. Kolářovou 
Zpráva předložena písemně, bez dalších dotazů členů KV. Nebyly shledány nedostatky.                                      

Usnesení KV č. 8/3 

Kontrolní výbor bere na vědomí . 

Návrh byl schválen 4-0-0 

4 Různé a diskuze 

Slova se ujal p. Fasuga, navrhuje p. Kaňokovi, aby jako zastupitel předložil návrh na řešení 

nastalé situace znečišťování komunikací výkaly od jezdeckých koní, jediné řešení je asi 

vyhláškou obce ve smyslu omezení pohybu těchto koní. Komunikace jsou skutečně 

pravidelně znečišťovány, nechutné je zejména znečištění podchodu pod rychlostní 

komunikací. Na tuto problematiku už upozornilo více občanů. Ostatní členové KV se k návrhu 

rovněž přiklánějí. 

Slovo si bere p. Kaňok, upozorňuje na příští zasedání dne 7.12.2020, kdy bude vyhodnocení 

práce KV za rok 2020 a rovněž vyzývá členy, aby si připravili náměty na další kontrolní činnost 

na rok 2021, aby byl zpracován rámcový plán činnosti. 

Program příštího zasedání KV schválen bez námitek 

 4-0-0 

Návrh na usnesení pro ZO 

Zastupitelstvo obce Dobrá bere na vědomí Zápis č. 9 z jednání Kontrolního výboru 

zastupitelstva obce Dobrá ze dne 5.10.2020 včetně  Zprávy o činnosti sběrného dvora za rok 

2019, zprávy na úseku tzv. nerealizovaných projektů, jejich využitelnost a hospodárnost 

z období 2014-2019, včetně doporučení o důkladném zvážení před zadáním vypracování 

vlastního písemného projektu před jeho realizaci, zda nebudou v realizaci bránit 

předpokládané překážky např. ze strany majitelů pozemků, či nemovitostí a takto hospodárně 

nakládat s prostředky obce. Rovněž zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z úseku místních 

poplatků za rok 2019. 

Celkový souhrn Usnesení z jednání 9. Kontrolního výboru ze dne 5.10.2020 
 
Usnesení KV č.9/1 
KV bere na vědomí  Zprávu o činnosti sběrného dvora za rok 2019 
 
Usnesení KV č. 9/2 
KV bere na vědomí  Zprávu na úseku tzv. nerealizovaných projektů, jejich využitelnost a hospodárnost 
z období 2014-2019. Doporučuje Radě obce důkladně a odpovědně zvážit před zadáním vypracování 



projektu, zda se nevyskytnou překážky, které by oddálily, nebo dokonce zcela zhatily vlastní realizaci 
projektů, čímž by se takto následně nehospodárně nakládalo s prostředky obce Dobrá, zejména při 
projektech, kde je nutné povolení či vyjádření majitelů pozemků a nemovitostí. 
Usnesení KV č. 9/3 
KV bere na vědomí  Zprávu z úseku místních poplatků za rok 2019 
Návrh na usnesení pro ZO 

Zastupitelstvo obce Dobrá bere na vědomí Zápis č. 9 z jednání Kontrolního výboru 

zastupitelstva obce Dobrá ze dne 5.10.2020 včetně  Zprávy o činnosti sběrného dvora za rok 

2019, zprávy na úseku tzv. nerealizovaných projektů, jejich využitelnost a hospodárnost 

z období 2014-2019, včetně doporučení o důkladném zvážení před zadáním vypracování 

vlastního písemného projektu před jeho realizaci, zda nebudou v realizaci bránit 

předpokládané překážky např. ze strany majitelů pozemků, či nemovitostí a takto hospodárně 

nakládat s prostředky obce. Rovněž zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z úseku místních 

poplatků za rok 2019. 

Návrh schválen 4-0-0 

Zasedání ukončeno dne 5.10.2020 v 17,52 hodin. 

Zapsal: Jan Fasuga                                                                                              Jiří Kaňok v.r. 

                                                                                                                               Předseda KV 

Přílohy: Zpráva sběrný dvůr 

               Tabulka projektů 

               Zpráva o místních poplatcích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    Zpráva o činnosti sběrného dvora za rok 2019 

Pro kontrolní výbor předkládá: Ing. Tomáš Chýlek – vedoucí odboru správy majetku a 

investic 

Dobrá 5.10.2020 

 

Plocha sběrného dvora je 950 m2 – oproti roku 2018 nedošlo ke změnám. 
Sběrný dvůr má kapacitu odpadů cca 500t/rok – oproti roku 2018 nedošlo ke změnám 

Otevírací doba: Po 8:00-12:00 

St 14:00-17:00 

Pa 14:00-17:00 

So 8:00-12:00 

 

Ve sběrném dvoře jeden zaměstnán jeden pracovník na trvalý pracovní poměr a jeden 

pracovník pro zástupy na dohodu o provedené práci. Pracovník v trvalé, pracovním poměru 

je na poloviční pracovní úvazek. 

Ve sběrném dvoře se vybírají objemný komunální odpad (směsné a dřevo), bioodpad, 

oleje, barvy, sklo a vyřazená elektrozařízení. 

Fyzické osoby s trvalým pobytem v obci Dobrá a vlastníci nemovitostí v obci Dobrá 

mohou předávat své odpady pracovníkovi zařízení. 
Jedná se o bezplatný odběr v rámci systému nakládání s odpady. 

Objemný komunální odpad: 

 

Ve sběrném dvoře je pět velkoobjemových kontejnerů (2ks – dřevo), (3ks na směsný 

odpad). 

Bioodpad: 

Ve sběrném dvoře je pět velkoobjemových kontejnerů (2ks na trávu), (2ks na větve) a 

(1ks na kořeny). 

Papír: 

 

Ve sběrném dvoře je jeden velkoobjemový kontejner na papír. 
Vyřazená elektrozařízení: 

Z vyřazeného elektrozařízení sběrný dvůr přijímá malé a velké domácí spotřebiče, zařízení 

informačních technologií a telekomunikačních zařízení, spotřebitelská zařízení, osvětlovací 

zařízení, elektronické a elektrické zařízení, hračky a lékařské přístroje s výjimkou 

implantovaných a infikovaných výrobků. 

Mále spotřebiče, informační technologie, telekomunikační zařízení jsou ukládána do dvou 

klecí. 

Bílá technika (ledničky, pračky, myčky, mikrovlnné troubu atd) je uskladněna do doby svozu 

na volné ploše. 

Zářivky, žárovky a osvětlovací trubice jsou umístěné odděleně ve dvou plechových 

kontejnerech. 

Vyřazené televize jsou uskladněné v samostatně stojícím elektrodomku. 

Nebezpečný odpad: 

Nebezpečný odpad (barvy oleje, obaly od barev atd) je skladován ve dvou ekoskladech. 

V těchto ekoskladech jsou nebezpečné odpady uskladněné v uzavíratelných sudech podle 

jednotlivých zatřídění. 

Za rok 2019 bylo převzato a dále předáno na Frýdeckou skládku a.s. 638 t odpadů 

Přílohy: Seznam odebraných odpadů za rok 2019 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva pro kontrolní výbor 

Pro kontrolní výbor předkládá:  Jana Kolářová 

referent finančního odboru 

11.9.2020 

Místní poplatky za rok 2019 

(dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2014, o místních poplatcích, Obecně závazné vyhláškyč. 1/2018, 

dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dle zákona 280/2009 Sb, Daňový řád) 

Místní poplatek ze psů 

Celkem bylo evidováno 471 poplatníků (držitelů psů), z toho bylo 4 poplatníků osvobozeno od 

poplatku ze psů, a to z důvodu vlastnictví loveckého psa, a 2 poplatníci osvobozeni na základě 

rozhodnutí soudu o přidělení III. stupně závislosti – 

- osoba s těžkým zdravotním postižením. 

Celkem bylo vybráno na tomto místním poplatku Kč 55.632,-. 

Nedoplatek (dluh) nebyl k 31.12.2019 žádný. 

Přeplatek činil k 31.12.2019 – Kč 1.562,-. Přeplatek vzniká odhlášením psa v průběhu roku. 

 

Místní poplatek z odpadů   

Celkem bylo vybráno na tomto místním poplatku Kč 1.133.780,-. 

Nedoplatek (dluh) činil tedy k 31.12.2019 – Kč 37,-. Nedoplatek vznikl z důvodu, že poplatník se 

přihlásil k trvalému pobytu 30.12.2019. 



Nedoplatek byl zaplacen v únoru 2020. 

Přeplatek činil ke konci roku 2019 – Kč 24.383,-. 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. 

Místní poplatek ze vstupného 

Celkem bylo vybráno na tomto místním poplatku Kč 13.500,-. 

Místní  poplatek za užívání veřejného prostranství 

Nikdo v tomto roce nepožádal o pronájem veřejného prostranství. 

 

 

 

 

 


