
                                             U S N E S E N Í 
         z 16. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 10.10.2008 
                  v 16.30 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá 

- obřadní síň 
 
1. Zahájení 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 

1.1. v o l í 
návrhovou komise ve složení: Mgr. Vítězslav Pantlík (KSČM) 
                                                   Radim Bűrger ( KSČM) 

 
1.2. u r č u j e  

ověřovatele zápisu: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí) 
                                  Ing. Ludmila Baranová (Nezávislí) 

 
2. Projednání projektu „Obnova tradic v Euroregionu Beskydy“ 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 
    v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Dobrá č. 24.1. ze dne 31.3.2008 ve věci  
    uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi obcí Dobrá a obcí Ochodnica,  
    Ochodnica 21, PSČ 02335, Slovenská republika 
    2.1. s o u h l a s í    a   s ch v a l u j e  
           podání žádosti – projektu „Obnova tradic v Euroregionu Beskydy“ do Operačního  
           programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 
    2.2. z a v a z u j e   s e  
           k dofinancování projektu ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů z částky max. 2  
           mil Kč, tj. 200.000,- Kč, a to z rozpočtu obce Dobrá na rok 2009 – 2010 
    2.3. z a v a z u j e   s e  
           zajistit vlastní zdroje obce pro předfinancování projektu – cash flow 
 
3. Různé 
    A) Revokace usnesení Zastupitelstva obce Dobrá ze dne 31.3.2008, bod 19 – „Odměny  
         neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá“ 
 
     Zastupitelstvo obce Dobrá 
     3. A) 1. r e v o k u j e  
                  své usnesení ze dne 31.3.2008, bod 19 a 19.1., kdy nově přijaté usnesení zní takto: 
                  s ch v a l u j e  
                  s účinností od 1.3.2008 odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá  
                  v následující  výši: 
                  pro člena ZO ve výši                                                          510,- Kč měsíčně 
                  pro člena ZO, člena výboru nebo komise                       1.520,- Kč měsíčně  
                  pro člena ZO, předsedu výboru nebo komise                 1.750,- Kč měsíčně 
                  pro člena ZO, RO, předsedu výboru nebo komise          3.170,- Kč měsíčně 
                  pro člena ZO, RO, člena výboru nebo komise                2.940,- Kč měsíčně 
                  pro člena ZO, RO                                                            1.930,- Kč měsíčně 
 
 



 
     B) Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Dobrá 
 
     Zastupitelstvo obce Dobrá 
      3. B) 1. b e r e   n a   v ě d o m í  
                   že dnem 15.4.2008 rezignoval na členství v kontrolním výboru pan Mgr.  
                   Václav Lehnert a následně dnem 30.8.2008 rezignoval na své členství  
                   v kontrolním výboru pan Jiří Hofman. V souladu s ust. § 119 zákona o obcích  
                   musí mít výbor nejméně 3 členy, kdy tato zákonná podmínka je v současné  
                   době splněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Bc. Alice Tancerová                                  Ladislav Žurek 
                              starosta obce                                            místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Zápis z 16. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, dne 10.10.2008 
 
Program jednání: 

1. Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2. Projednání projektu „Obnova tradic v Euroregionu Beskydy“ 
3. Různé 
4. Zpráva návrhové komise 
5. Diskuse 
6. Závěr 

 
1. Zahájení 
Jednání Zastupitelstva obce Dobrá zahájila starostka Bc. Alice Tancerová v 16.35 hodin 
v budově Obecního úřadu Dobrá, obřadní síň. 
Přivítala přítomné členy zastupitelstva i občany obce. 
Přepočítala členy zastupitelstva a zjistila, že je přítomno 10 členů Zastupitelstva obce Dobrá a 
je tedy usnášeníschopné. 
Omluven: Jiří Březina, René Křižák, Ing. Jaroslav Kielar. 
Nepřítomen: Milan Kwaczek, Jiří Hofman. 
Zápis z minulého jednání byl ověřen a nikdo doposud nevznesl námitku. 
Starostka čte návrh programu dnešního jednání a vyzývá k úpravám programu. 
Žádná připomínka. Starostka tedy nechala hlasovat o přečteném programu jednání. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 10, PROTI: 0, PROTI: 0 
 
Starostka přečetla návrh na složení návrhové komise: Mgr.V. Pantlík (KSČM) a R. Bűrger 
(KSČM). 
Vyzvala k jinému návrhu. Žáden. 
Dala o přečteném návrhu hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 
 
Starostka přečetla návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání: MUDr. J. Hankeová 
(Nezávislí), Ing. L. Baranová (Nezávislí). 
Vyzvala k jinému návrhu. Žáden jiný návrh nebyl vznesen. 
Starostka dala o přečteném návrhu hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 
 
2. Projednání projektu „Obnova tradic v Euroregionu Beskydy“ 
K bodu hovořila starostka dle připraveného materiálu. 
Vyzvala k připomínkám a dotazům. 
J. Kaňok (KSČM) – výměnné pobyty – uveden počet účastníků, jak a kdo bude vybírat 
účastníky? 
Starosta – každá akce je organizována pro určitý okruh zájmů – ZŠ, MŠ, děti, SDH, 
zastupitele a dle tématického okruhu budou osloveny zainteresované strany, spolky apod. 
J. Kaňok (KSČM) – nebudou do těchto akcí zapojeny ostatní spolky jako zahrádkáři, 
důchodci apod. 
Starosta – slovenská strana také bude organizovat různé akce zaměřené i jinak než my. 
J. Kaňok (KSČM) – investiční část – sociální zařízení je uvažováno včetně výstavby a včetně 
projektu? 
Starosta – ano, projekt je hotov, jedná se o výstavbu. 
 
 



J. Kaňok (KSČM) – v navrhovaných 200 tis. Kč ke schválení je i investiční část? 
Starosta  - ano. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – není to napadnutelné, že si chceme postavit sociální zázemí přes 
dotaci na přeshraniční spolupráci? 
Starosta – Regionální rada na Slovensku tuto investici schválila. Školní hřiště je v objektu 
k využití občanům. 
Žádné další dotazy nebyly vzneseny. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu jednání. 
R. Bűrger čte návrh usnesení – souhlasí, schvaluje, zavazuje se. 
Starostka dala o tomto hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
3. Různé 
a) Revokace usnesení Zastupitelstva obce Dobrá ze dne 31.3.2008, bod 19 – „Odměny  
     neuvolněným členům Zastupitelstva obce Dobrá“ 
Starostka uvádí, že audit dal na vědomí, že odměny nelze vyplatit zpětně, ale až následující  
měsíc po schválení zastupitelstvem. 
Starosta vyzvala k dotazům. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – kdo připravoval tento bod? 
Starosta – ing. Gongolová. 
J. Kaňok (KSČM) – jak to, že došlo k pochybení v práci ing. Gongolové? 
Starosta – vyjádření Krajského úřadu Ostrava přišlo až po zasedání zastupitelstva obce. 
Další dotazy nebyly. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu jednání. 
Je čten návrh usnesení – revokuje a schvaluje. 
Starostka dala o přečteném hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
 
b) Kontrolní výbor Zastupitelstva obce Dobrá 
Starostka uvádí, že dva členové kontrolního výboru rezignovali na své členství a to Mgr. 
Václav Lehnert ( KDU-ČSL) a Jiří Hofman (ČSSD). 
Dotazy ani připomínky nebyly. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 
Je čten návrh usnesení – bere na vědomí. 
Starostka vyzvala k hlasování o přečteném návrhu usnesení. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
4. Zpráva návrhové komise 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k sumarizaci jejich činnosti na dnešním jednání, zda 
proběhlo hlasování v souladu s platnou legislativou. 
Návrhová komise uvádí, že jednotlivá usnesení se nahlas četla a hlasovalo se průběžně, není 
tedy potřeba opakovat přijatá usnesení. Vše proběhlo v souladu s platnou legislativou. 
 
5. Diskuse 
Starostka dala prostor členům zastupitelstva k příspěvkům do diskuse. 
Nikdo. 
Starostka dala prostor občanům, zda mají nějaké dotazy, připomínky nebo návrhy. 
p. Pantlíková – dřevosklad není stále uklizen, co se bude dít dál? 
Starosta – stavební úřad vyměřil majiteli pokutu. 
Místostarosta pozval na Klubový večer k 90. výročí založení ČSR na 28.října 2008. 



 
6. Závěr 
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 16.55 hodin. 
 
Zapsala: Ing. Ludmila Baranová 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Bc. Alice Tancerová 
                                                                                      starosta obce 
 
 
 
 
Ověřili:  Ing. Ludmila Baranová (Nezávislí) 
 
 
              MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí) 
 
 
 
 


