
U S N E S E N Í
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 3. října 2001.

ZASTUPITELSTVO OBCE
I. BERE NA VĚDOMÍ

1. zprávu o skutečnostech zjištěných při přezkumu hospodaření obce za rok 2000 
2. usnesení vlády č. 1123/00, příloha č. 2, bod III. 

II. SCHVALUJE

3. finanční dar ve výši 10 000 Kč paní Ďurici Stejskalové, bývalé ředitelce příspěvkové 
organizace Místní knihovna Dobrá za dlouholetou aktivní práci a přínos obci v oblasti 
kultury 

4. předložená rozpočtová opatření č. 2. Při navýšení výdajové částky o částku 132 000 Kč, 
(Vodovod o 129 000 Kč a Odměna paní Stejskalové o 3000 Kč) a zrušení investice 150 000 
Kč na stavbu cesty za Obecním bytovým domem 

5. Dodatek č. l smlouvy mezi Severomoravskou plynárenskou a. s. a obcí Dobrá, jehož 
součástí je dodávka a odběr plynu a rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné plynovodní 
přípojky 

6. paní Aleně Šeděnkové a panu Milanu Borisovi oba bytem Dobrá 700, na základě vyhlášky č. 
1/1999 o změnách č. l regulativů územního rozvoje obce Dobrá vybudování zahradní chatky 
a oplocení na pozemcích PK 220/6, 212/5 v katastrálním území Dobrá 

7. panu Stanislavu Berkovi, bytem F-M, ul. Žižkova č. p. 489 na základě vyhlášky č.. 1/1999 o 
změnách č. l regulativů územního rozvoje obce Dobrá vybudování rodinného domu na 
pozemku parc. č. 2098/2 v katastrálním území Dobrá 

8. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene vedení vodovodního řadu 
na pozemku parc. č. 772/3, jimž je obec Dobrá spoluvlastníkem s obcí Dobratice 

9. účelovou, bezúročnou půjčku ze strany stavebníků na Kamenci (10 750 Kč na l stavební 
pozemek) obci Dobrá se splatností dne 28. 2. 2002 

10.smluvní vztah obce Dobrá s firmou AGRO-EKO, s. r. o. Ostrava, konzultační, koordinační, 
technicko-ekonomická a inženýrská činnost při přípravě a zpracování žádosti o poskytnutí 
finančních prostředků v rámci podpěrného programu EU ISPA (kanalizace), kde obec Dobrá 
zastupuje Sdružení obcí povodí Morávky a finanční náležitosti ze smlouvy vyplývající, 
budou řešeny poměrnými částkami jednotlivých členských obcí 

11.na základě usnesení vlády č. 1123/00, příloha 2, bod III. bezúplatný převod „Vojenské 
posádky Dobrá" z majetku státu Obci Dobrá ve společenském zájmu 

12.celoroční hospodaření obce za rozpočtové období r. 2000 s výhradami, tak jak jsou 
formulovány v protokolu o skutečnostech zjištěných při přezkumu hospodaření obce Dobrá 
za rok 2000. Tím také projednalo, schválilo a uzavřelo závěrečný účet obce za rok 2000 

III. DOPORUČUJE

13.dopracovat finančnímu a kontrolnímu výboru zprávu o skutečnostech zjištěných při 
přezkumu hospodaření obce za rok 2000 

14.dopracování úpravy příspěvkové organizace Základní škola Dobrá Radě obce a vedení školy 
15.schválit bod č. 3 z minulého jednání Zastupitelstva obce, článek č. 21 s obcí Buczkowice 

IV. NESCHVALUJE

16.udělení výjimky a změny územního plánu dle žádosti pana Zdeňka Plucnara, bytem Dobrá 
č. 707 ; 

17.finanční příspěvek Nemocnici ve Frýdku-Místku 

V. PROJEDNALO



18.úpravu příspěvkové organizace Základní školy Dobrá 

VI. RUŠÍ

19.usnesení č. 4 z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá ze dne 11. června 2001 
20.bod č. 4 „Zásady spolufinancování investiční výstavby" na návrh ing. Chýlka a ing. Pastora. 

Bod odložen na příští jednání Zastupitelstva obce Dobrá. 

Ing. Richard Pastor Milan Stypka
místostarosta starosta


