
                Zápis ze 17. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, dne 19.11.2008 
 
Program jednání: 

1. Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
3. Rozpočtové opatření č. 4/2008 
4. Různé 
5. Zpráva návrhové komise 
6. Diskuse 
7. Závěr 

 
 
1. Zahájení 
Jednání Zastupitelstva obce Dobrá zahájila starostka Bc. Tancerová v 16.35 hodin v budově 
Obecního úřadu Dobrá, obřadní síň. 
Přivítala přítomné členy zastupitelstva i občany obce. 
Přítomno: 8 členů Zastupitelstva obce Dobrá - usnášeníschopné. 
Omluven: Jiří Kaňok, René Křižák, Ing. Jaroslav Kielar, Jiří Březina, Jiří Tesarčík, Milan 
Kwaczek. 
 
Starostka konstatuje, že zápis z minulého jednání byl ověřen bez námitek. 
Starostka čte program dnešního jednání a vyzývá k připomínkám. 
Žádné. 
Starosta dala o přečteném návrhu usnesení hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
Starostka přečetla návrh na složení návrhové komise: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí) a 
MVDr. Kamil Zmuda (Nezávislí). 
Vyzvala k jinému návrhu. Žáden další návrh nebyl. 
Dala tedy o přečteném návrhu hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
Starostka přečetla návrh na ověřovatele zápisu: Radim Bűrger (KSČM) a Jiří Hofman (ČSSD) 
Vyzvala k jinému návrhu. Žáden další návrh nebyl. 
Dala hlasovat o přečtené delegaci na ověřovatele zápisu. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
K bodu hovořila starostka. Uvádí, že je třeba schválit přijetí této dotace z rozpočtu Regionální 
rady a textaci této smlouvy. Smlouva byla nafocena v celém znění a rozeslána všem 
k prostudování. Smlouva je zpracována vůči obci tvrdě, bude třeba zvolit kvalitního 
administrátora, a také stavební dozore, který bude odpovídat za kvalitu prací, ať dostojíme 
smlouvě. 
Starostka vyzvala k připomínkám a dotazům. 
J. Hofman (ČSSD) – smlouva se mu zdá také velice tvrdě vůči obci nastavena. Doporučoval 
by kontaktovat Magistrát F-M o radu a pomoc při určení administrátora stavby, mají 
zkušenosti a mohli by nám některé firmy doporučit, ať se vše urychlí a stihne. 
Starosta – musí být vyhlášená veřejná soutěž, není proti kontaktovat Magistrát F-M a požádat 
o firmy, které jsou spolehlivé a jsou s nimi dobré zkušenosti. Administrátor bude odpovídat za 
plnění smlouvy a bude v případě nekvalitní práce postižitelný. 



Další připomínky žádné. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu. 
Je čten návrh usnesení – schvaluje přijetí, textaci smlouvy a pověřuje starostu. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
V 16.40 hod. se k jednání dostavil Mgr. Pantlík (KSČM) 
 
3. Rozpočtové opatření č. 4/2008 
Bod uvedla starostka a uvádí, že tohle rozpočtové opatření se vztahuje pouze k proběhlým 
volbám, kdy šlo o částku na zabezpečení přípravy a konání voleb. Je to v příjmech i výdajích. 
Starostka vyzvala přítomné k dotazům a připomínkám. 
Žádné další dotazy. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu jednání. 
Je čten návrh usnesení – schvaluje. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
4. Různé 
Starostka vyzvala k podnětům. 
J. Hofman (ČSSD) – přišly již na účet obce sankce firmy Hyundai? 
Starosta – ano. 
J. Hofman (ČSSD) – neměla by být tato částka také zahrnuta v rozpočtovém opatření? 
Starosta – ano, bude zahrnuta, ale až v prosinci, kdy bude další jednání zastupitelstva, jelikož 
částka přišla v době, kdy již byly materiály pro dnešní jednání zpracovány a odeslány. 
J. Hofman(ČSSD) – má dotaz k anténám v Obecním bytovém domě, které jsou zahrnuty 
v projektu, ve smlouvách sice ne, ale o nadstandardní věc? Antény by se měly opravit. 
Starosta –  obec nemá s anténami nic společného. 
J. Hofman (ČSSD) – je to věcí obce, bylo to součástí projektu. 
Starosta – oprava antény by se mohla hradit jedině s fondu oprav, jestli s tím všichni 
nájemníci budou souhlasit, ale z financí obce se tato oprava hradit nebude. Účetní musí zjistit, 
zda z fondu oprav vůbec lze čerpat tato oprava antény. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – opravovala se cesta k p. Hendrychovi a p. Materovi, ale povrch je 
nekvalitní, hrbolatý a vroubkovaný. Nemělo by se reklamovat? 
Starosta – přebrali jsme stavbu bez závad, bylo to v bezvadném stavu. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – je něco nového ve věci ubytovny? Bylo nějaké nové řízení na 
stavebním úřadě? 
Starosta – to je dotaz na vedoucího stavebního úřadu, nevím o ničem. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – stačí se podívat na úřední desku. 
Žádné další podněty. 
 
5. Zpráva návrhové komise 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k shrnutí jejich dnešní činnosti. 
MUDr. Hankeová za návrhovou komisi uvádí, že čtení jednotlivých návrhů i hlasování 
probíhalo průběžně a v souladu  s platnou legislativou, není tudíž potřeba opakovat jednotlivá 
usnesení. 
 
6. Diskuse 
Starostka dala slovo přítomným občanům k dotazům, připomínkám a podnětům. 
p. Moskvová – stále je neuklizeno, firma se nedá nějak usměrnit, aby opravdu pořádně 
uklidila? Kolem kolejí je uklizeno, ale kolem cesty se povalují igelity, jsou tam pásy 
s odpadem. 
Starosta – vedoucí stavebního úřadu ing. Kocich již s firmou tuto situaci řeší. 



 
 
7. Závěr 
Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání v 16.55 hodin. 
 
Zapsala: Marcela Krestová 
 
 
 
 
                                                                            Bc. Alice Tancerová 
                                                                                 starosta obce 
 
 
 
Ověřili: Radim Bűrger (KSČM), dne 
 
 
             Jiří Hofman (ČSSD), dne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                         U S N E S E N Í 
     ze 17. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 19.11.2008 
                   v 16.30 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá 

- obřadní síň 
 
1. Zahájení 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 

1.1. v o l í  
návrhovou komisi ve složení: MUDr. Jarmila Hankeová (Nezávislí) 
                                                  MVDr. Kamil Zmuda (Nezávislí) 

 
1.2. u r č u j e  

ověřovatele zápisu: Radim Bűrger (KSČM) 
                                  Jiří Hofman (ČSSD) 

 
 
2. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 
    2.1. s ch v a l u j e  
           přijetí dotace z rozpočtu Regionální rady 
           a 
           textaci Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady, kdy maximální výše  
           poskytnuté dotace činí 17.360.391,84 Kč na akci „ Regenerace/ revitalizace ZŠ  
           v Dobré – vestavba nad pavilonem B“ 
    2.2. p o v ě ř u j e  
           starostu podpisem smlouvy 
 
3. Rozpočtové opatření č. 4/2008 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 
    3.1. s ch v a l u j e  
           Rozpočtová opatření č. 4/2008: 
           navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 60 tisíc Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Bc. Alice Tancerová                                 Ladislav Žurek 
                          starosta obce                                          místostarosta 
 
 



 
 
 
 
 


