
U S N E S E N Í

z 18. jednání zastupitelstva obce Dobrá ze dne 18. 3. 2002

ZASTUPITELSTVO OBCE:

I. SCHVALUJE
1. na základě Změny č.1 regulativů územního rozvoje obce Dobrá výjimku z Územního plánu 

obce Dobrá za účelem výstavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1849/2, panu Jiřímu 
Tesarčíkovi, bytem Frýdek-Místek, ul. Dr.Petra 2897 

2. na základě Změny č.1 regulativů územního rozvoje obce Dobrá výjimku z Územního plánu 
obce Dobrá za účelem výstavby rodinného domu na pozemku parc.č. PK 1314/2, paní Janě 
Marešové, bytem Slezská Ostrava, ul. Jaklovecká 1376/7 

3. záměr prodeje pozemku parc.č.12/2 (k.ú. Dobrá) 
4. záměr prodeje pozemku parc.č. 28/2 – ostatní plocha, v majetku obce 
5. záměr prodeje plynovodních zařízení v obci Dobrá 
6. a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2001, a to bez výhrad 
7. oproti předloženému návrhu rozpočtu obce na rok 2002 přesun částky 2,5 mil.Kč z položky 

výstavba a údržba místních inženýrských sítí do položky místní komunikace, na úkor 
rezervy se navyšuje položka Požární ochrana o 8.000,-Kč, na Hudební orchestr „RADOST“ 
pana Hradílka o 15.000,-Kč a ZŠ Dobrá o 50.000,-Kč, navržené příjmy a výdaje se nemění,. 

8. rozpočet obce na rok 2002 v podobě předloženého návrhu upraveného o zmíněné položky - 
tj. příjmy a výdaje ve výši 26.468,90 s rezervou 16.400,-Kč 

9. předložený rozpočtový výhled obce na rok 2002-2005 po provedení úpravy roku 2002 dle 
aktuálně schváleného rozpočtu obce na rok 2002 

10.rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Dobrá za rok 2001 do fondu této 
příspěvkové organizace dle předložené žádosti 

11.záměr budoucího prodeje pozemků zahrádek za Obecním bytovým domem v Dobré, 
vymezených z pozemku parc.č. 2258/2 Technickou zprávou Geodetie s.r.o., IČO: 45197148, 
zák.č. 93/2001 formou smlouvy budoucí kupní a budoucí prodej pozemků vyčleněných 
z pozemku parc.č. 2258/2 Geometrickým plánem č. 808 – 93/2001, formou smlouvy 
budoucí kupní a pověřuje Radu obce uzavřít zmíněné smlouvy s nájemníky bytových domů 

 

II. BERE NA VĚDOMÍ
12.zprávu o skutečnostech zjištěných při přezkoumání hospodaření obce Dobrá za rok 2001 
13.výroční zprávu o hospodaření za rok 2001 příspěvkové organizace Základní škola 
14.rozpočtové skutečnosti roku 2001 předložené výkazem FIN 2 – 12M 

III. UKLÁDÁ
15.radě obce Dobrá kontrolovat počet připojených objektů na splaškovou kanalizaci, dále toto 

projednávat s občany a v případě nutnosti svolat mimořádné zasedání zastupitelstva obce 

Ing. Richard Pastor Milan Stypka
místostarosta starosta


