
U S N E S E N Í
z 17. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 17. prosince 2001.

ZASTUPITELSTVO OBCE
I. USTANOVUJE

1. ve smyslu ustanovení § 10 a § 1 odst.2 zákona číslo 582/1991 Sb. zvláštním příjemcem 
sirotčího důchodu nezletilých Tkáčové Dagmar (nar. 4.12.1986) a Tkáče Stanislava (nar. 
15.3.1988) paní Janu Kahánkovou, sociální pracovnici Dětského domova Čeladná, nar. 
2.4.1949, bytem Čeladná 475, a to s platností od 29.10.2001, kdy oba nezletilí do péče 
Dětského domova Čeladná. 

2. ve smyslu ustanovení § 10 a § 1 odst.2 zákona číslo 582/1991 Sb. zvláštním příjemcem 
důchodu z bezmocnosti paní Věru Mišurcovou (roz.Štaigrovou), nar. 25.1.1932, bytem 
Foerstrova 713, Frýdek-Místek za paní Vladislavu Štaigrovou 

II. SI VYHRAZUJE

3. do své pravomoci rozhodovat o poskytování jednorázové odměny občanům, členům výboru 

III. SCHVALUJE

4. rozpočtová opatření č.3 dle předloženého návrhu 
5. pro hospodaření obce od 1.ledna 2002 rozpočtové provizorium s omezením čerpání 

jednotlivých výdajových kapitol maximálně do výše 1/12, dle schválených výdajů pro rok 
2001 v konečné podobě, a to vždy pro jeden kalendářní měsíc 

6. změnu přílohy č.1 - Zápisu č.1 o předání majetku obce Dobrá do výpůjčky Základní škole 
Dobrá do výpůjčky Základní škole Dobrá tak, že v části I.vypouští podoby 1 a 2, bod č.3 
Nebude dále číslován a související věty budou převedeny do jednotného čísla, a to ve vztahu 
Na stávající bod č.3 

7. rozšíření jiných činností Základní školy Dobrá o činnost: " Pořádání odborných kurzů, 
školení a jiných vzdělávacích akcí" 

8. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 
využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území 
Obce Dobrá 

9. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

10.rozšíření zadání změny č.2 Územního plánu obce Dobrá (dle přílohy) a požaduje zpracování 
konceptu řešení změny ÚP 

11.Zásady výstavby inženýrských sítí v lokalitách určených k výstavbě rodinných domů v k.ú. 
Dobrá 

12.odměny občanům, členům výborů dle předloženého návrhu 
13.odměnu dobrovolným hasičům dle předloženého návrhu 

IV. BERE NA VĚDOMÍ

14.rozpočtový výhled na roky 2002-2005 
15.zápis č.5 Kontrolního výboru ze dne 3. prosince 2001 

V. POVĚŘUJE

16.Radu obce Dobrá rozhodovat o poskytování jednorázové odměny pro občany, členy komisí 
17.výbor provedením úkolů dle předloženého návrhu na rok 2002 

Ing. Richard Pastor Milan Stypka
místostarosta starosta


