
                                                        U S N E S E N Í  
     z 2. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 6.12.2006 v 1700 hodin 
                  v obřadní síni budovy Obecního úřadu Dobrá. 
 
 
1. Zahájení 
 
     Zastupitelstvo obce Dobrá 

1.1. v o l í  
návrhovou komisi : MUDr. Jarmila Hankeová (NEZÁVISLÍ) 
                                  Radim Bürger (KSČM) 
 

1.2. u r č u j e 
ověřovatele zápisu : Jiří Březina (NEZÁVISLÍ) 
                                   Milan Kwaczek ( ČSSD)  

 
2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 
    2.1. b e r e   n a   v ě d o m í 
           kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Dobrá 
 
3. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá 
 
     Zastupitelstvo obce Dobrá 
     3.1. v o l í  
            za předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá pana Jiřího Kaňoka  
            (KSČM) 
 
4. Stanovení počtu členů kontrolního a finančního výboru, volba členů kontrolního a  
    finančního výboru 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 
    4.1. s t a n o v í 
           v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n), § 117 odst. 1 a § 118 odst. 2 zákona č.  
           128/2000 Sb., v platném znění 

a) počet členů finančního výboru na 7 
b) počet členů kontrolního výboru na 5 

 
   4.2. v o l í  
          v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n), § 117 odst. 1 a § 118 odst. 2 zákona č.  
          128/2000 Sb., v platném znění  

a) za členy finančního výboru pana Evžena Kurku, pana Jana Materu, pana ing.  
      Richarda Pastora, pana Radima Bürgera , paní Janu Danišovou a pana Milana  
      Kwaczka 
b) za členy kontrolního výboru paní Janu Golíkovou, pana Mgr. Václava Lehnerta,  
      pana Mgr. Vítězslava Pantlíka a pana Jiřího Hofmana 



5. Záměr odkupu pozemku 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 
    5.1. s ch v a l u j e    
           odkup pozemku PK 104 o výměře 101 m2 v k.ú. Dobrá u Frýdku-Místku z majetku  
           paní Marie Adámkové, bytem Wolkerova 479, Vítkov, za cenu  70,- Kč/m2 
 
   5.2. p o v ě ř u j e  
          starostu přípravou kupní smlouvy a podpisem této smlouvy  
 
 
6. Odměny členům výborů a komisí za rok 2006 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 
    6.1. s ch v a l u j e  
           odměny členům výborů Zastupitelstva obce Dobrá a komisí Rady obce Dobrá  
           pracujících v létech 2002 – 2006, a to konkrétně za rok 2006, takto: 
           Kontrolní výbor – JUDr. Oldřich Carbol       1.100,-Kč 
                                         Václav Lehnert                 1.100,-Kč 
                                          Ing. Lumír Berka             1.100,-Kč 
                                          Tomáš Kupča                      600,-Kč 
                                          Jiří Březina                          500,-Kč 
          Finanční výbor  -    Libuše Pohludková              640,-Kč 
                                          Bohumil Matušek             1.000,-Kč 
                                          Ing. Ludmila Baranová     1.000,-Kč 
                                          Radomila Vaníčková                0,-Kč 
          Komise ŽP       -      MVDr. Kamil Zmuda       1.000,-Kč 
                                          Michal Novák                       840,-Kč 
                                          Václav Pantlík                      840,-Kč       
                                          František Hamada                840,-Kč 
          Kulturní komise -   Bc. Leona Bařinová           1.400,-Kč 
                                          Mgr. Eva Nováková          1.400,-Kč 
                                          Radana Weismannová       1.400,-Kč 
                                          Antonín Hradílek                  850,-Kč 
                                          Vojtěška Pavlasová               850,-Kč 
                                          Ludmila Hrstková                 260,-Kč 
                                          Iva Moskvová                          0,-Kč 
         Sportovní komise -  Pavel Bařina                        1.100,-Kč 
                                          Jana Golíková                     1.100,-Kč 
                                          Luděk Kubíček                   1.100,-Kč 
                                          Kamil Klimunda                 1.100,-Kč 
                                          René Křižák                           880,-Kč 
                                          Josef  Dobeš                               0,-Kč 
         Sociální komise -     Marie Carbolová                   860,-Kč 
                                          Květa Žurková                      900,-Kč 
                                          Eva Peterková                       900,-Kč 
                                          Milada Vojkovská                 860,-Kč 
        Investiční komise -   Antonín Halata                    1.060,-Kč    
                                          Martin Tesarčík                      700,-Kč 
                                          Jaromír Carbol                     1.060,-Kč 
                                          František Jelének                    700,-Kč      
            



 
 
 
 
                    
 
                                                                                        Alice Tancerová 
                                                                                          starosta obce                                                                                  



 
                    2. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 6.12.2006 
 
Přítomno :   12  členů zastupitelstva obce 
Omluven :   ing. Gryžboň (KDU-ČSL)     
                     ing. Jiří Carbol (KDU-ČSL) 
                     Jiří Kaňok (KSČM) se omluvil, že se k jednání dostaví později 
 
Program jednání: 

1) Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2) Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá 
3) Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá 
4) Stanovení počtu členů kontrolního a finančního výboru, volba členů kontrolního a 

finančního výboru 
5) Narovnání majetkových vztahů – stavba obchvatu obce Dobrá 
6) Záměr odkupu pozemků 
7) Různé 
8) Zpráva návrhové komise 
9) Diskuse 
10) Závěr 

 
1. Zahájení 
Jednání Zastupitelstva obce Dobrá zahájila starostka obce Alice Tancerová v 1705 hodin 
v budově Obecního úřadu Dobrá – obřadní síň. 
Přivítala přítomné členy zastupitelstva obce i občany. 
Konstatovala, že je přítomno 12 členů zastupitelstva, a je tedy usnášeníschopné. 
Sdělila, kdo se omlouval z dnešního jednání. 
O slovo se přihlásil Mgr. Pantlík (KSČM), že dnešní jednání nebylo svoláno v souladu se 
zákonem, jelikož nebylo zveřejněno 7 dní před konáním zastupitelstva obce elektronickou 
formou. 
Starostka uvádí, že zveřejněno na elektronické vývěsce bylo následující den ráno. Pozvánka 
na jednání byla zveřejněna i ve Zpravodaji obce Dobrá v měsíci listopadu, s předstihem a byla 
vyvěšena na úřední desce v termínu 7 dní před konáním, tedy ve středu 29.11.2006. Společně 
v tento den obdrželi zastupitelé i materiály k jednání. Uvedla, že o této skutečnosti bude 
zastupitelstvo hlasovat, zda souhlasí s pokračováním jednání, když byla pozvánka na 
elektronické úřední desce vyvěšena až ve čtvrtek 30.11.2006. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 11, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 0 
 
Dále přečetla starostka program jednání a vyzývá přítomné k návrhům na jeho změnu nebo 
doplnění. 
MVDr. Zmuda (NEZÁVISLÍ)- navrhuje stáhnutí bodu č. 5 z programu jednání a osvětluje 
z jakého důvodu. Uvedl, že byly předloženy dvě smlouvy k narovnání majetkových vztahů po 
stavbě obchvatu obce Dobrá. Pro obec by to možná v závěru znamenalo ztrátu, např. vysoké 
náklady na údržbu, nemožnost využití pozemku k jiným účelům apod. Obec by mohla mít 
také nějaké nároky, proč se více o tom nepobavit. Hovoří také k bodu č.4 smlouvy – 
majetkové vztahy. Investiční komise by mohla předložit vyjádření. 
p. Hofman (ČSSD) – uvádí, že by bylo dobré, aby investiční komise předala zápis o jednání 
k této věci.  
 
Starostka odpovídá, že tento bod byl již jednou projednáván zastupitelstvem, ale nemusí se 
schvalovat zrovna dnes.  



Starostka dala hlasovat o stažení bodu č. 5 z programu jednání. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
Stažení bodu č. 5 z programu jednání bylo schváleno. 
 
Hlasování k upravenému programu jednání: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
Program jednání byl schválen. 
 
Starostka dále přečetla návrh na složení návrhové komise: 
Michal Novák (KDU-ČSL) a Radim Bürger. Pan Novák se vzdává nominace na návrhovou 
komisi a starostka tedy navrhuje MUDr. Jarmilu Hankeovou (NEZÁVISLÍ).  
HLASOVÁNÍ k tomuto návrhu: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3 
 
Starostka dále přečetla návrh na ověřovatele zápisu: 
Jiří Březina (NEZÁVISLÍ) a Milan Kwaczek (ČSSD) 
HLASOVÁNÍ k návrhu ověřovatelů zápisu: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3 
 
2. Kontrola úkolů usnesení Zastupitelstva obce Dobrá 
Přednesla starostka a rozebírá jednotlivé úkoly, tak jak byly v jednáních zastupitelstva. 
Z 19. jednání uvedla ke kontrole: 
         bod  15.1. – stále probíhá jednání s majiteli o umístění komunikace 
Z 23. jednání uvedla ke kontrole: 
         bod 2 – PZ Stará dědina – stále trvá, zaslána urgence, ale zatím bez odezvy 
         bod 10 – dodatky ze ZŠ Dobrá neuzavřeny po poradě s daňovým poradcem  
         bod 13 – lokalita za kinem – smlouvy o budoucí kupní smlouvě rozeslány a postupně se  
                        uzavíraly. Dnes byla uzavřena poslední. 
Z 24. jednání uvedla ke kontrole: 
        bod 5 – smlouva na RADAR uzavřena – splněno podpisem smlouvy 
        bod 6 – splněno podpisem smlouvy o věcném břemeni – obchvat obce Dobrá 
        bod 10.1. – Darovací smlouva č. 206/513/2006/Poch. – podepsána. Splněno 
        bod 10.2. – Darovací smlouva č. 206/567/2006/Poch. – dnes měl být v jednání, ale bod  
                           byl stažen z programu jednání 
        bod 11 – splněno podpisem smluv 
        bod 12.1. – Smlouva na CAS podepsána, splněno 
        bod 14.1. – Smlouva s ČEZ Distribuce, lokalita za kinem, podepsána. Splněno 
        bod 15 – trvá – věcné břemeno při 2. stavbě splaškové kanalizace - rozšíření 
        bod 16 – Smlouva s firmou EKOMAT podepsána. Splněno 
        bod 17 – Dohoda o rozvozu ornice z PZN podepsána a odeslána Krajskému úřadu v  
                      Ostravě 
Starostka vyzvala přítomné k připomínkám nebo doplnění. 
Nikdo neměl připomínky. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu na usnesení k tomuto bodu. 
Návrhová komise čte návrh usnesení. 
Starostka přistoupila k hlasování o tomto bodu: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
3. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dobrá 
Přednesla starostka a uvedla, že všechny politické strany a sdružení byly vyzvány k nominaci 
předsedy tohoto výboru a navrhuje pana Jiřího Kaňoka (KSČM). 
Vyzývá k dalším návrhům. 
Žáden další návrh nebyl podán. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu. 
Je čten návrh usnesení. 
Starostka přistoupila k hlasování: PRO: 9, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 2 



 
4. Stanovení počtu členů kontrolního a finančního výboru, volba členů kontrolního a  
    finančního výboru 
Přednesla starostka a uvedla, že všechny politické strany byly obeslány s výzvou 
k nominacím do těchto výborů a čte návrhy na složení jednotlivých výborů.  
Vyzvala k návrhům a připomínkám. 
p. Pantlík (KSČM) má dotaz proč má finanční výbor 7 členů? Stačilo by 5, tak jako 
v kontrolním výboru. 
Starostka uvádí, že počet členů musí být lichý a i v minulosti měl finanční výbor členů 7. 
Zákon nestanovuje počet a navrhuje hlasovat nejprve o počtu členů a pak o složení. 
p. Hofman (ČSSD) – když vyloučíme jednoho člena z výboru, nebude lichý počet a doplňovat 
a dále upravovat. Přiklání se k navrženému počtu 7 členů finančního výboru. 
p. Březina (NEZÁVISLÍ) – je pro schválit nejprve počet členů jednotlivých výborů a pak 
složení. 
Starostka vyzvala pana Pantlíka, zda podá nějaký protinávrh. 
p. Pantlík(KSČM) nepodává protinávrh. 
Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu. 
Čten návrh usnesení na počet členů finančního výboru 7 a kontrolního 5. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
 
Starostka otevírá rozpravu nad kandidáty jednotlivých výborů. Čte návrhy na složení výborů, 
tak jak byly předloženy v materiálech členům zastupitelstva. 
Nikdo nedal žáden jiný návrh ani doplnění. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 
Návrhová komise čte návrh usnesení. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
 
5. Záměr odkupu pozemku 
Přednesla starostka a osvětluje situaci s přístavbou požární zbrojnice a s dotčenými pozemky. 
V pozemku budou uloženy inženýrské sítě a paní Adámková nabízí pozemek o velikosti 
101m2 k odkupu. Obec takovéto pozemky pod cesty a chodníky vykupuje v ceně od 50,- Kč 
do 70,- Kč. 
 
K jednání se dostavil p. Kaňok (KSČM) v 17.35 hodin. 
 
Starostka uvádí, že toto neprošlo investiční komisí, ale přiklání se k odkupu pozemku za cenu 
70,-Kč/m2. Otevírá diskusi k tomuto bodu.  
p. Hofman (ČSSD) – pokud sama paní Adámková souhlasí, tak je pro ihned pozemek koupit, 
jelikož jestli bude zařazen v pasportizaci, pak cena bude podstatně vyšší. 
Další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 
Návrhová komise čte návrh usnesení k tomuto bodu. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
 
 
6. Různé 
    Odměny členům výborů a komisí za rok 2006 
K bodu hovoří starostka obce, kdy uvádí, že tento materiál byl zastupitelstvu předložen před 
jednáním a uvádí, že jde o odměny členům výborů a komisí, kteří nebyli členy zastupitelstva 
obce a navrhli je jednotliví předsedové. Uvádí kolik je to členů a také nejvyšší a nejnižší 
navrženou částku na odměny. 



Starostka vyzvala k připomínkám nebo dalšímu doplnění. 
Žádné dotazy a připomínky nebyly vzneseny. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 
Je čten návrh usnesení k tomuto bodu. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
 
p. Hofman (ČSSD) – by zařadil do bodu Různé i změnu termínu jednání Zastupitelstva obce 
Dobrá, a to na pondělí, vzhledem k tomu, že mnozí jsou pracovně vytížení mimo území obce 
a vyjíždějí během týdne na pracovní jednání i mimo hranice kraje. 
Starostka uvádí, že se již na jednání rady obce o tom bavili, jelikož jim byl návrh na změnu 
konání již přednesen a také uvádí, že na posledním jednání Zastupitelstva obce Dobrá, které 
proběhne ještě v prosinci a to 27.12.2006 budou dány termíny jednání zastupitelstva obce a ty 
se odsouhlasí. Prosí o strpení do tohoto termínu. 
 
7. Zpráva návrhové komise 
Návrhová komise uvádí, že usnesení se četla průběžně, hlasování probíhalo při projednávání 
jednotlivých bodů, proto čtení a další hlasování je pouze opakováním. 
 
8. Diskuse 
Starostka dává prostor pro podněty a dotazy členům zastupitelstva. 
p. Pantlík (KSČM) – dostal zápis z jednání rady obce a tam si přečetl o pronájmu nebytových 
prostor s advokátem. Byl tento záměr pronájmu zveřejněn? 
Starostka odpovídá, že ano a to na začátku letošního roku, přesné datum ovšem neví, ale lze 
přesně zjistit z evidence, která se vede k zveřejňování listin. Po zveřejnění nebyl o zmíněné 
prostory zájem, ten byl dlouhodobější. Doložka o zveřejnění existuje. 
p. Pantlík (KSČM) – proč je stále na elektronické vývěsce obce odkaz na prodej vojenského 
skladu? A také je tam uvedeno v telefonním seznamu jméno bývalého starosty p. Bonka. 
Starostka uvádí, že to není na vývěsce, ale na internetových stránkách obce, ví o tom, 
několikrát  byl již kontaktován správce sítě, který nám tyto odkazy zveřejňuje. Na obci se 
potýkáme s jinými, důležitějšími problémy, které je nutné řešit a ne, že je uveden p. Bonk 
ještě omylem v telefonním seznamu. 
Místostarosta chce uvést k internetu tolik, že správce na několikeré upozornění nereagoval, 
nicméně je z naší strany vyvolaná schůzka a tento problém se bude řešit. Také uvádí, že je to 
placená služba a obec s ní není spokojená, jelikož aktualizace neprobíhá okamžitě. 
p. Pantlík (KSČM) – ze zápisu z jednání rady se dozvěděl, že neschválila manželům 
Pflégrovým pronájem prostranství pro lunapark v době pouti. Proč? 
Starostka uvádí, že obec má sjednaný dlouhodobý pronájem s firmou Hanák a po uplynutí 
této doby se bude dále rozhodovat o pronájmu prostranství k pouti. 
p. Kaňok (KSČM) – rada obce by si měla vzít za úkol zlepšit co nejdříve internetové stránky 
obce. Je to vizitka obce, tím se prezentujeme a aktualizace by měla být denně. 
Starostka uvádí, že zjišťovali, proč jsou ostatní obce rychlejší v aktualizaci stránek. Někteří 
mají jednoho pracovníka určeného pouze pro tuto činnost. My ho nemáme. Rada obce chce 
provést v roce 2007 audit pracovní vytíženosti a u koho se zjistí nevytíženost, bude mu toto 
jmenovitě svěřeno. Jinak bude na zvážení přijetí pracovníka k tomuto účelu. 
p. Pantlík (KSČM) – ještě se vrací k problému zveřejnění konání dnešního jednání 
zastupitelstva, kdy pozdní vyvěšení na elektronické vývěsce zjistil tak, že ve středu byly 
doručovány materiály pro jednání až po půl druhé, a to byl již ten 7 den před konáním 
zastupitelstva. Proč se nedoručily materiály dříve, když termín byl znám již dříve. A také se 
podivil, že materiály nebyly doručeny do vlastních rukou, ale do rukou rodinného příslušníka. 
V tuto dobu, kdy se materiály doručovaly je těžko někdo doma. 
Starostka uvádí, že se snažíme co nejdříve distribuovat materiály, ale bohužel některé 
podklady přicházejí až těsně před zkompletováním materiálů. Doporučeně se tyto materiály 



nezasílají. Pokud nevěříte rodinnému příslušníkovi, že je předá, tak komu? Nicméně, budeme 
se snažit rozesílat materiály co nejdřív. 
p. Pantlík (KSČM) – navrhuje, aby se zastupitelstvo scházelo co 14 dnů tak na půl hodinky 
třeba. 
Starostka – to asi nepůjde. Navíc rada obce se schází každý týden a má jisté kompetence a 
rada obce připravuje zastupitelstvo. Také jsou tu i časové možnosti členů zastupitelstva, již 
teď požadují změny v termínu jednání. 
p. Pantlík (KSČM) – nechci radě obce ubírat z jejích kompetencí. 
Místostarosta pozývá členy zastupitelstva i občany na den otevřených dveří v Základní škole 
Dobrá. 
 
Starostka dává prostor k vyjádřením a dotazům i přítomným občanům obce. 
p. Juřicová – čte připravený text k problému, který řeší se spoluobčany, není to jen její věc, 
z roku 2005, kdy podali žádost o zřízení chodníku. Uvádí, že chůze v dané lokalitě je 
nebezpečná pro dospělé a co teprve pro děti. Obsáhle osvětluje situaci v provozu a postupy 
jednotlivých úřadů a institucí. V závěru žádá o přehodnocení rozhodnutí rady obce a požadují 
zhotovení chodníku za svodidly v délce 12 m, nebo dát pozemek do původního stavu, jak je 
uvedeno v projektu na kolaudaci. Předkládá k nahlédnutí fotodokumentaci. 
Starostka uvádí, že je to pěkné, ale byla vyřčena pouze jedna strana věci. To, že svodidla a 
zatravnění bylo budováno na váš popud, neuvádíte. V době kdy se toto provedlo a bylo 
hotovo, jste znovu požadavek obnovili a zbudované jste chtěli zlikvidovat. Řešila se stížnost 
na zásah do cizího pozemku a uskutečnila se řada jednání. Váš písemný projev podejte na 
podatelnu, budeme se tím zabývat. 
Občan – čí je to pozemek? Silniček. 
Starostka uvádí, že stížnost byla v době, kdy pozemek nebyl v majetku obce. 
Občanka – když není můj majetek, tak nesmím na ten pozemek vstoupit? Ani když je tam 
tráva? 
Starostka – na zeleň by se vstupovat nemělo. Žádá o zklidnění občanů a uvádí, že věc se 
posoudí. Na jednání byli tehdy v terénu přítomni i zástupci Magistrátu F-M a dobře viděli kdo 
koho napadal. Vyzveme úřady kompetentní k vyřízení požadavku. 
Občanka – je to věc, která se již řešila a obec neudělala nic vstřícného k řešení situace. Vůbec 
nevíte o čem mluvíte, ta situace je nebezpečná. 
Starostka uvádí, že všechny procesy mají svou posloupnost, nebudeme předbíhat a zapojí do 
věci orgány rady a zastupitelstva příslušné k vyřízení. 
p. Novák (KDU-ČSL) – je pravdou, že by měli dát znovu požadavek, podstoupit znovu 
všechny peripetie a podat věc k prošetření. Tam kde je cesta nemůže být trávník a naopak. 
Místostarosta k věci uvádí, že i on tomu věnoval čas , projel si danou lokalitu. Budeme 
reagovat a zachováme posloupnost ve vyřizování. Vůle řešit situaci tady je. 
Občanka se ohradila na občana Kocycha, se kterým je těžko vyjít nejen v dané věci, je to 
občan, který ani nemá trvalý pobyt v obci a má priority u obce. Chce vědět s kým má tu čest, 
co je to za člověka a uvádí příhodu se zmíněným občanem. 
Starostka uvádí, že teď se rozprava ubírá do jiné roviny a vztahy a chování občanů se řeší 
jinak. Tohle nesouvisí s chodníkem. 
Občan – má dotaz na vybudování vodovodu na Vrchách, kdy uvádí, že v této lokalitě nad 
vodojemem je opravdu problém s vodou, který se rok od roku zhoršuje.  
Starostka odpovídá, že ve věci se stále jedná, máme vydáno stavební povolení se souhlasy, 
nyní se v radě obce zvažují priority. Finance jsou z prodeje vojenského objektu. Rada obce 
upřednostňuje výstavbu vodovodu v této lokalitě, neboť je to dlouhodobý problém. Věřím, že 
i nové zastupitelstvo obce se seznámí se situací v této lokalitě a budou pro vybudování 
vodovodu. Na začátku roku 2007 se bude sestavovat rozpočet a v únoru by se mělo znát 
rozhodnutí. 
p. Weimer – kdy se rozhodne o rozpočtu? 



Starostka uvádí, že rozpočet obce musí být schválen do konce března 2007. 
Občan – znovu upozorňuje, že voda na Vrchách opravdu není a zastupitelstvo řešení slibuje 
již třetí volební období. 
Starostka – v minulém volebním období se již v té věci něco udělalo a výsledkem je stavební 
povolení. 
p. Pantlíková – je to už rok, co jsme se bavili o tom, aby zastupitelstvo sepsalo požadavky, 
když se bude stavět HYUNDAY, a získá se tak něco pro obec. Chtěla by vědět, jestli se tak 
učinilo, co obec získala třeba za to, že strpí rozvoz ornice. 
Starostka – omezili jsme původní návrh na průjezd aut s hlínou přes obec. Požadavky jsme 
podali ve výši 160 milionů, s tím, že nám Krajský úřad v Ostravě odpověděl, že jsou naše 
požadavky nepřiměřené. Požadujeme částky např. na opravu osvětlení středu obce, opravu 
chodníků a cesty. Krajský úřad od nás požaduje na vše projektovou dokumentaci, kterou 
nemáme. Máme vypracovaný projekt jen na kanalizaci. Víme, že i částky občanům, jsou 
nespravedlivě rozdělené. My za obec své nároky uplatňujeme. Cesty po rozvozu ornice budou 
opraveny. 
p. Pantlíková – kdy jste podali požadavky obce na kraj? 
Starostka – po zastupitelstvu kdy jste s tímto vystoupila jsem osobně, za bývalého starostu, 
sepsala požadavky, bylo to tak do 2 dnů. 
p. Pantlíková – upozorňuje na rychlost aut a dodržování předpisů a policie by mohla více 
řidiče kontrolovat. 
Starostka – policisté budou kontrolovat. Také uvádí, že zítra je kontrolní den stavby zóny, 
upozorníme znovu na problém se znečištěnou cestou a fasád domů po rozvozu zeminy. 
Rozvoz bude probíhat ještě asi 10 dnů. 
p. Moskvová – navštívila jsem pracovníka krajského úřadu, který je na staveništi vždy v úterý 
a také jsem se ptala na rozvoz zeminy. Řekl, že hlína už není a že 1/3 je už rozvezená. Vozili 
to na oseté pole, což je tak na trestní oznámení a na televizi. Tu první 1/3 vozili 8 dní, takže 
ještě asi dalších 16 dní budou vozit. Jezdí opravdu rychle a nepořádek, který udělají je 
katastrofální. Také uvádí, že se ptala na pracovní místa a dozvěděla se, že mají velké nároky 
na asistentky, požadavky na znalost angličtiny i němčiny a to vše za základní plat. Jak 
slibovali pracovní místa, bude to asi problém. 
p. Kaňok (KSČM) – se vrací ještě k zápisům ze zastupitelstva, jsou veřejné a může se do nich 
nahlížet, doporučoval by zveřejňovat jak zápis, tak usnesení. 
Starostka – ano, to je možné, pouze informace o osobních údajích se nebudou zveřejňovat. 
Místostarosta uvedl, že proběhne zájezd do automobilového závodu KIA v Žilině a kdo má 
zájem může se zapsat do seznamu, který je na podatelně úřadu. 
p. Moskvová – u nádraží se stala nehoda, auta tam jezdí opravdu rychle. Policie by tam měla 
více chodit a kontrolovat. Na dřevoskladu je kolej s vagónem. Dnes tam byli 3 kluci, kteří 
roztlačili vagón, rozjeli ho a naskakovali do něj. Je to nebezpečné. Upozornit rodiče. 
Starostka – je to povinnost rodičů hlídat si své děti, obec je nemůže napomínat. 
p. Pantlíková – hřiště se vybudovalo a uvažovalo se o dětském koutku v tomto areálu. 
Starostka – ano, počítalo se s tím, je tam plocha a do 30.1.2007 chceme podat žádost o dotaci. 
p. Pantlíková – se chce ještě zeptat, zda by nebyl nějaký vhodný prostor pro klub maminek, ať 
se můžou scházet. 
Místostarosta odpověděl, že se již o tom bavil s dcerou paní Pantlíkové a v mateřské škole je 
volná třída, kde by se maminky mohly scházet. Paní ředitelka i učitelky souhlasí, jen, že tam 
není moc hraček a vybavení. Jen by chtěl písemnou žádost na prostory k tomuto účelu a 
jestliže bude zájem a maminek bude dost, je možné toto realizovat. 
P. Březina (NEZÁVISLÍ) – je nedostatek pitné vody, všude se o tom hovoří a slyšel jsem od 
mnoha lidí, že firma, která čistí silnice po rozvozu zeminy používá hydranty a pitnou vodu. 
Mají povolení k odběru vody z hydrantů? 
Starostka – uvádí, že k čištění se používá vody z přivaděče, a to ví jistě, neboť na minulé 
schůzi k průmyslové zóně se toto řešilo. 



p. Březina (NEZÁVISLÍ) – určitě ví, že na Spartě vodu odebírali. Potvrdilo mu to několik 
lidí. 
Starosta – zítra na jednání se zeptám a ověřím si to. 
 
Další podněty ani dotazy nebyly  vzneseny. 
 
10. Závěr. 
Starostka poděkovala přítomným členům zastupitelstva za účast na dnešním jednání, popřála 
pěkný zbytek večera a také poděkovala občanům za účast. 
Ukončila jednání v 18.50 hodin. 
 
 
Zapsala: Marcela Krestová 
 
 
 
 
 
 
Ověřili: Jiří Březina  (NEZÁVISLÍ) 
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