
Zápis č.14/22 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 21.02.2022 

Přítomni : Jiří Kaňok 
                   Jan Fasuga 
                   Marcel Bednář 
                   Magda Otčenášková 
Omluven:  Jan Krupa 
                    
Hosté:       Tomáš Chýlek ,p. Krestová,p. Kolková 
            
Jednání započato v 16,05 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   4-0-0 
      Předseda kontrolního výboru Jiří Kaňok, přivítal všechny členy KV a navrhnul tento pořad jednání : 
Zpráva na úseku stížností a peticí za rok  2021 
Zpráva na úseku poskytování dotací a darů organizacím ze strany Obce Dobrá 
Různé a diskuze 
 
Pořad jednání byl schválen 4-0-0 
 
Zpráva na úseku stížností a peticí. 
 
Zprávu předkládá p. Kaňok, v 16,15 hodin přichází ke komentáři p. Krestová. K věci uvádí, že byla 
podána toliko jedna stížnost a to od rodiny Petrošových, kdy se jedná o zaplevelený a zanedbaný 
pozemek v okolí neobývaného domu v místní části „ Stará dědina „ majitelé cizí státní příslušníci 
bytem Český Těšín. Majitel po upozornění Obecním úřadem sjednal nápravu, náletové dřeviny 
v plném rozsahu odstranil. 
Petice nebyly podány v roce 2021. 
 
Usnesení KV č.14/1 
KV bere na vědomí   
 
Návrh byl schválen 4-0-0 
2. Zpráva na úseku poskytování dotací a darů organizacím ze strany Obce Dobrá 
 
Zpráva byla zpracována písemně za spoluúčasti p.Krupy, komentář a dotazy odpovídá p. Kolková, 
která přichází v 16,30 hodin. 
p. Kolková komentuje písemnou zprávu, popisuje pravidla pro udělování dotací, následný kontrolní 
mechanismus jak bylo s dotacemi naloženo. Rovněž předkládá tabulku udělených dotací za rok 2021 
v celkovém objemu 1 154 000.- kč 
Dotaz: Fasuga, Proč nebo k čemu mimo obec byla přidělená dotace 10 000.-Kč pro ZŠ,MŚ Fr-Místek, , 
p. Kolková odpovídá, máme zde jednu žákyni, která je hendikepována a pouze toto zařízení je 
schopno pokrýt její potřeby. Podobně je i v případě domu sv. Jana Křtitele v objemu 34 520,-Kč. 
Máme zde 4 občany. 
Dotaz: Kańok, finanční dar p. Novotnému se sídlem Chlebíčov v objemu 5000.-Kč, o koho se jedná? 
Kolková odpovídá a předkládá rovněž i písemnou žádost, jedná se o ústav zabývající se onkologii, 
doléčování pacientů, kdy pobočky jsou i v nem. Frýdek a Ostrava, dokládá i IČ organizace 04918304. 
Dotaz Kaňok, Dům seniorů Frýdek, Kolková vysvětluje, je zde dlouhodobá smlouva, že v případě 
umístění občana Dobré, poskytne obec finanční dotaci. V loňském roce tak i bylo. 



Závěrem Koková dodává, že na konci období jednotlivé subjekty, kterým byla zaslána dotace písemně 
a věcně dokládají jak bylo naloženo s dotací. Pokud zde je přebytek, tak se vrací do rozpočtu a pokud 
by byla vynaložena mimo obsah žádosti, což se ještě nestalo, dotace by byla vrácena. 
Závěrem, zpráva byla dodatečně projednána, kdy členové KV na minulém zasedání KV ze dne 
15.11.2021  č. 13/21 došli k závěru, že je tuto nutné okomentovat odpovědnou pracovníci OÚ Dobrá, 
viz shora položené dotazy. 
Usnesení KV č.14/2 
KV bere na vědomí 
Návrh byl schválen 4-0-0 
 
3.Různé a diskuze.  
V 17,10 hodin přichází p, Chýlek, který KV seznamuje s projekty v obci Dobrá, jejich stavem a 
realizací. V nejbližší době bude realizován projekt bezbariérového přístupu do budovy OÚ Dobrá , je 
zažádáno o dotaci. Revitalizace a rozšíření osvětlení za zastávkou ČSAD Dobrá – střed. Je to v situaci, 
kdy je třeba docílit souhlasu dotčených majitelů pozemků. Rovněž se pozvolna bude realizovat 
bezpečnostní kamerový systém veřejných prostranství a majetku Obce Dobrá, kde dochází 
k vandalismu, tedy jejich ochrana. 
Slovo si bere předseda KV, který navrhuje na rok 2022 asi 3 zasedání KV a to duben, červen, září 
2022, kdy obsah jednání bude upřesněn na zasedání KV v dubnu 2022. Vše i nadále s ohledem na 
situaci COvid v následujících měsících. 
Dále v diskuzi projednán podnět člena KV, který opětovně poukazuje na silné znečišťování 
komunikací v obci koňmi a veřejných prostor psy. Jejich majitelé bezohledně ponechávají koňský a psí 
trus na místě a to jak na komunikacích tak např. v parku, chodnících a podobně. P. Fasuga navrhuje, 
aby věc byla řešena jak upozorněním v místních Doberských listech a následně Obecní vyhláškou – 
znečišťování veřejných prostor a komunikací v návaznosti na Zákon o přestupcích Čr, kde následně lze 
toto jednání právně klasifikovat  jako přestupek s příslušnou sankcí. Navrhuje toto zařadit jako 
usnesení KV s návrhem pro projednání ZO Dobrá. 
Usnesení KV č.14/3 
Neutěšenou situaci znečišťováním veřejných prostranství a komunikací psy a koňmi řešit 
upozorněním občanů – majitelů zvířat v Doberských listech a rovněž  řešit vydáním obecní vyhlášky o 
znečišťování veřejných prostranství a komunikací trusem zvířat. Pojmenovat odpovědnost majitelů 
zvířat. 
Návrh byl schválen : 4-0-0 
 
Návrh na usnesení pro ZO 
Zastupitelstvo obce Dobrá bere na vědomí Zápis č. 14 z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva 
obce Dobrá ze dne 21.02.2022 s návrhem, aby ZO řešilo situaci okolo znečišťování veřejných 
prostranství a komunikací vydáním upozornění majitelů zvířat v Doberských listech a vydáním 
obecní vyhlášky o znečišťování veřejných prostor a komunikací trusem zvířat a takto pojmenovat 
odpovědnost majitelů, uživatelů a držitelů zvířat.  
 
 
 
 
Návrh schválen 4-0-0 
Zasedání ukončeno dne 21.02.2022 v 17,55 hodin. 
 
 
Zapsal: Jan Fasuga                                                                                              Jiří Kaňok v.r. 
                                                                                                                               Předseda KV 
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