
 
              Zápis z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, dne 15.12.2008 
 
Program jednání: 
1.   Zahájení, volba  návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 
2.   Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dobrá 
3.   Dodatek č. 1 ke Smlouvě se SFŽP ČR – plynofikace 5. stavba 
4.   Změna nájemníků v Obecním bytovém domě 
5.   Podchody pod železniční tratí v obci Dobrá 
6.   Prodej části pozemku parc.č. 1348/6 v k.ú. Dobrá u F-M 
7.   Plán rozvoje sociálních služeb v obci Dobrá 
8.   OZV č. 3/2008 
9.   OZV č. 2/2008  
10. Rozpočtové opatření č. 5 
11. Rozpočtové provizorium 
12. OZV č. 4/2008 
13. Změna ve složení finančního výboru 
14. Zpráva o stavu požární ochrany v obci 
15. Žádost Marie Křižákové a manželů Iva a Markéty Janulkových 
16. Zápis z jednání finančního výboru č. 03/2008 ze dne 10.9.2008 
17. Finanční dary členům komisí a výborů za rok 2008 
18. Různé 
19. Zpráva návrhové komise 
20. Diskuse  
21. Závěr  
 
1. Zahájení 
Jednání zahájila starostka Bc. Tancerová v 16.10 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá, 
obřadní síň. 
Přivítala přítomné členy zastupitelstva a občany obce. 
Zjistila, že je přítomno 8 členů Zastupitelstva obce Dobrá a je usnášeníschopné. 
Omluven: Jan Mališ, Milan Kwaczek, MVDr. Zmuda. 
Nepřítomen: J.Březina, MUDr. Hankeová, J. Kaňok, Ing. Kielar. 
 
Starostka uvádí, že zápis z minulého jednání byl ověřen bez připomínek. 
Čte návrh programu dnešního jednání. Vyzvala k připomínkám k přečtenému programu. 
Ing. Baranová (Nezávislí) – k bodu 16. – Zápis z jednání finančního výboru, rozšířit o další 
zápis č.4 tohoto výboru, který proběhl 3.12.2008. 
Starostka by do bodu různé zařadila projednání chodníku v rámci stavby Obchvatu F-M. 
Další připomínky k programu jednání nebyly vzneseny.  
Starostka dala o programu jednání hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
Starostka přečetla návrh na složení návrhové komise: Mgr. Vítězslav Pantlík (KSČM) a Jiří 
Hofman (ČSSD). 
Vyzvala k jinému návrhu. Žáden. 
Dala o tomto hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
 



Starostka přečetla návrh na ověřovatele zápisu z dnešního jednání: Radim Bűrger (KSČM) a 
René Křižák (Nezávislí). 
Vyzvala k jinému návrhu. Žáden další návrh nebyl. 
Dala o navrženém hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO:  8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
2. Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dobrá 
Starostka odkazuje na připravený materiál, který byl včas předložen. 
Vyzvala k dotazům a připomínkám. 
Žádné dotazy nebyly. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu. 
Je čten návrh usnesení – bere na vědomí. 
Starostka dala o tomto hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO:  8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se SFŽP ČR – plynofikace 5. stavba 
K jednání se dostavil Ing. Kielar v 16.15 hodin. 
 
Starostka k bodu uvádí, že je potřeba doplnit smlouvu o poskytnutí podpory z roku 1999, 
která byla na 5. stavbu plynofikace dodatkem na legalizaci a ukončení smluvních podmínek 
se SFŽP ČR. 
Vyzývá k dotazům. Žádné dotazy. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu. 
Je čten návrh usnesení – schvaluje a pověřuje. 
Starostka dala o přečteném návrhu hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
4. Změna nájemníků v Obecním bytovém domě 
Starostka uvádí změnu, ke které došlo v Obecním bytovém domě  u pana Špoka. 
Vyzvala k připomínkám a dotazům. 
Žádné. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 
Je čten návrh usnesení – bere na vědomí. 
Starostka dala o přečteném hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO:  9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
5. Podchody pod železniční tratí v obci Dobrá 
Uvádí situaci s podchody, kdy na 13. jednání Zastupitelstva obce Dobrá se schválilo jejich 
převzetí za jistých podmínek – úhrada vynaložených nákladů na údržbu a provoz podchodů ze 
strany Správy žel.dopravní cesty s.o. . Požadavek se jim zdál být neopodstatněný a žádají 
nové projednání, na základě kterého se dále rozhodne, zda budou podchody budovat. 
Uvádí doporučení Rady obce Dobrá, netrvat na podmínce, obec by náklady hradila, než aby 
podchody nebyly zbudovány vůbec.  
Vyzvala k dotazům a připomínkám. 
J. Hofman (ČSSD) – kdo bude provádět správu podchodů? Obec nebo Správa železniční 
dopravní cesty? Uzavřít převzetí bez náhrady je proti zákonu. Pozemek bude v majetku obce, 
investor je povinen zajistit průchod nejen pro dopravu, ale i pro chodce. Házejí na nás něco co 
obec nezná, nemáme s tím zkušenosti a mohou nastat různé problémy a situace – opravy, 
revize. Oni si tak snižují náklady. Nedoporučuje schválit bez nějaké náhrady. Ať řeknou, jak 



budou podchody spravovat. Neposkytli ani plány, ale už nám házejí na starost takové 
břemeno. 
R. Křižák (Nezávisli) – souhlasí s panem Hofmanem. Nechci ať obec hradí náklady za správu 
podchodů, ať se alespoň nějak podílejí. 
J. Hofman (ČSSD) - podchod bude sloužit občanům obce, ale i občanům, kteří nejsou občany 
obce, tak jako naši používají nádražní podchod třeba ve F-M nebo Ostravě a nepodílíme se na 
správě těchto podchodů. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – pouze zkoušejí zda ustoupíme z našich požadavků nebo ne. Ať 
vystaví podchody podle plánů a spravují si je. 
Místostarosta – vysvětluje funkci podchodů znovu od začátku vzniklé situace. Podchody 
budou nové, bezporuchové, ale do budoucna opravy budou potřebné, to je jasné, ale když 
nepřistoupíme na jejich požadavky, nebude nic vystaveno a nic se pro občany neudělá. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – musejí podchody zbudovat. 
Starostka – jasně v dopise, který máte přiložený k materiálům pro jednání, napsali buď a 
nebo.  
J. Hofman (ČSSD) – podle zákona musí stavbu bezbariérově vystavit. 
Starostak – ano, ale je i alternativa, kde nemusí budovat bezbariérový přístup. 
Ing. Baranová (Nezávislí) – v dopise bylo uvedeno, že na základě požadavků občanů 
zpracovali a my teď ustoupíme? 
Místostarosta – musíme rozhodnout, zda své požadavky stáhneme, pak se stavět bude, ale 
když na nich budeme trvat, podchod nebude realizován. 
J. Hofman (ČSSD) – je to drážní těleso. 
Starostka – je to investice vyvolána na základě požadavků obce. Správa železniční cesty nemá 
povinnost stavět – bezbariérový přístup, ten je podél kolejí. Musíme rozhodnout, zda to pro 
občany uděláme, pak bude potřeba stáhnou požadavky a podchod se vystaví. V opačném 
případě nebudeme mít nic. 
J. Hofman (ČSSD) – je pro správu za úplatu, bude to pro obec závazek. Nesouhlasí 
s převzetím do správy bez úhrady. 
Starostka – v dopise je jasně napsáno, že buď od požadavků ustoupíme, nebo podchod 
nebude. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – my jsme neřekli, že nechceme podchod 
R. Křižák (Nezávislí) – vypočetl a předložil někdo z nich náklady na údržbu podchodu? 
Doufal jsem, že je umluvíme k nějaké vzájemné domluvě a alespoň částečné úhradě. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – podchod chceme, ale údržbu ne. 
Starostka – již minule se tohle řešilo. Rozhodli jsme se už, nelze stále měnit rozhodnutí. 
 
Starostka uvádí, že i občané by se chtěli vyjádřit, a dotazuje se, zda se jim dá prostor. 
Hlasování o udělení slova veřejnosti: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 
Veřejnosti nebylo umožněno zasáhnout do diskuse. 
 
Starostka znovu apeluje, že se musíme vyjádřit k tomuto bodu. 
J. Hofman (ČSSD) – tyto připomínky jsem říkal už do začátku, kdy jsme se o tomto bavili, a 
není k nim přihlíženo. V majetku to budou mít oni a my se budeme starat? Nesouhlasí. 
Starostka – v majetku obce to bude a obec se bude také o podchody starat. Když se bude trvat 
na podmínkách ohledně správy, nebude podchod vystavěn. 
Žádné další dotazy. 
Starostka tedy vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu jednání. 
Je čten návrh usnesení – schvaluje převzetí  
HLASOVÁNÍ: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2      USNESENÍ   NEPŘIJATO 
Je čten návrh usnesení - schvaluje zbudování a převzetí do správy. 



Starostka dala o tomto hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2      USNESENÍ  NEPŘIJATO 
 
6. Prodej části pozemku parc.č. 1348/6 k.ú. Dobrá u F-M 
Starostka uvádí, o který pozemek se jedná. Záměr prodeje byl zveřejněn a zastupitelstvu je 
předložena ke schválení smlouva o smlouvě budoucí s jediným zájemcem, kterým je Správa 
železniční a dopravní cesty Praha. 
Starostka vyzvala k dotazům. 
Žádné dotazy nebyly vzneseny. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu jednání. 
Je čten návrh usnesení – schvaluje a pověřuje. 
Starostka dala o přečteném hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
7. Plán rozvoje sociálních služeb v obci Dobrá 
Starostka k bodu uvádí, že nějaký plán sociálních služeb je, nějakým způsobem funguje a je 
dostačující. Uvádí také, jak je zaběhnuto v obci a vyzývá přítomné k dotazům a připomínkám. 
J. Hofman (ČSSD) – krajský úřad připravuje novou koncepci. Uvádí, že když neschválíme nic 
se neděje, můžeme se kdykoliv připojit. 
Starostka uvádí, že kraj nebude brát ohledy na obce, je to věcí každé obce, každá má jiné 
podmínky a zázemí, zda se připojíme nebo ne záleží na nás. 
J. Hofman (ČSSD) – ostatní obce nepřistoupí na spolupráci? Stav s umisťováním občanů 
v domovech důchodců je neúnosný a zhoršuje se. Odložil by tento bod a ještě by jednal i 
s okolními obcemi. 
Ing. Baranová (Nezávislí) – počkala bych, nejsme nuceni nic takového schvalovat. 
Starostka – v roce 2006 jsme vyzvali obce ve Sdružení obcí povodí Morávky k vyjádření 
k možné výstavbě domu pro seniory s výpočtem nějaké úhrady. Nikdo neměl zájem. 
Také uvádí, že zpracovat plán za třičtvrtě milionů je mnoho peněz, které se mohou využít 
vhodněji právě téhle oblasti sociálních služeb. Spolupráce s občany, kteří potřebují pomoc je a 
poskytují se dávky na nutná řešení. 
Žádné další dotazy nebyly. 
Starostka vyzývá návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 
Je čten návrh usnesení k tomuto bodu – neschvaluje. 
Starostka dala o přečteném návrhu hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO:  9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
8. OZV č. 3/2008 
Starostka uvádí, že jednou z pravomocí obce je regulace rušení nočního klidu a vůbec užívání 
hlučných strojů a přístrojů, hlavně v neděli a o svátcích. K tomu byla doplněna OZV č. 
2/2006, která byla zpracována a předložena v materiálech pro jednání. 
Starostka vyzývá k dotazům a připomínkám. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – chápu, ale někdy je třeba kosit, a někdy to vyjde na neděli, když je 
celý týden třeba škaredě a prší. Já mám zvěř a potřebuji sušit trávu, tedy i kosit. 
Ing. Baranová (Nezávislí) – zásadně jsem pro schválení OZV. Bydlím u fotbalového hřiště a 
přijde neděle a celý den jezdí po hřišti traktor a kosí. Je to něco hrozného. 
J. Hofman (ČSSD) – doplnil by OZV o sankci, ať není jen zákaz pro zákaz. 
Starostka – tohle upravuje zákon o přestupcích a ten je nad OZV. 
J. Hofman (ČSSD) – dopsal bych jen odkaz na příslušné číslo zákonu o přestupcích. 
Žádné další dotazy nebyly vzneseny. 
 



Starostka žádá návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 
Je čten návrh usnesení k tomuto bodu jednání – schvaluje. 
Starostka dala o přečteném hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO:  9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
9. OZV č. 2/2008 
Starostka uvádí, že touto vyhláškou se upravuje sazba poplatku za odpady. Zvýšení poplatku 
na 490,-Kč/osoba, bylo projednáno ve finančním výboru i komisi životního prostředí a 
doporučují ke schválení. 
Starostka vyzvala k dotazům. 
Ing. Baranová (Nezávislí) – finanční výbor doporučuje, aby se stávající slevy zachovaly. 
J. Hofman (ČSSD) – Frýdecká skládka zvýhodňuje obec za třídění odpadu? 
Starostka – nezvýhodňují nás. 
Místostarosta – nějaké bonusy jsou, ale novým zákonem se změní celé financování 
v neprospěch občanů, jak nám sdělili na poslední Valné hromadě této společnosti. Jsme sami 
zvědavi, jaká bude úprava z jejich strany. 
Starostka – vycházíme z částky 2 roky zpět a z toho již nelze pokrýt částku na odvoz odpadů. 
Je třeba navýšit. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – v OZV je napsáno, že studenti mají doložit doklad o studiu, 
ubytování. Je myšleno jedno nebo druhé nebo obojí? 
p. Kolková – vedoucí účtárny – obojí potvrzení je třeba doložit. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – pak doporučuje místo čárky mezi těmito slovy doplnit „a“. 
Žáden další dotaz nebyl vznesen. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu. 
Je čten návrh usnesení – schvaluje. 
Starostka dala o tomto hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO:  9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
10. Rozpočtová opatření č. 5 
Starostka uvádí, že tento materiál připravila vedoucí účtárny a předává slovo Ing. Baranové, 
předsedkyni finančního výboru, aby objasnila některé položky a odpověděla na dotazy. 
Ing. Baranová uvádí, že v příjmové části jsou navýšené poplatky, dotace, pitná voda, sankční 
poplatky ze stavebního úřadu, služby. 
Ve výdajové části – ZŠ – vestavba se letos neuskuteční, tisk zpravodaje se zdražuje, Hudební 
soubor Radost letos nevyčerpal příspěvek, OBD, opravy budou až v příštím roce, projektová 
dokumentace na rekonstrukci budovy OÚ není zpracována, náklady na údržbu zeleně se 
zvýšila, volby se částečně hradily, také se zvýšily výdaje na odměny ZO. V konečném stavu 
se zvyšuje rezerva, jak je uvedeno v materiálu, aby byly příjmy a výdaje vyrovnány. 
 
K jednání se dostavila MUDr. Hankeová v 17.00 hodin. 
 
Dotazy: 
Mgr. Pantlík (KSČM) – proč je u ZO navýšení za platy? 
Ing. Baranová (Nezávislí) – protože tady jsou zahrnuty i odměny pro komise a výbory 
dohromady. 
Žádné další dotazy nebyly vzneseny. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k rozpočtovému opatření. 
Je čten návrh usnesení – schvaluje. 
Starostka dala o tomto hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 



11. Rozpočtové provizorium 
Starostka uvádí, že rozpočet na rok 2009 se připravuje, bude schválen asi v lednu a tudíž pro 
hospodaření obce se musí schválit provizorium, které zajistí financování potřeb obce a 
příspěvkových organizací do doby schválení rozpočtu na rok 2009. 
Vyzvala k dotazům. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – v loni také nebyl konečný zůstatek a schválili jsme rozpočet. Proč 
nemůžeme schválit dnes? Je to nelogické. Rozpočtových opatření bude stejně zase mnoho. 
Ing. Baranová (Nezávislí) – ano, rozpočet byl schválen v prosinci minulého roku, ale žádný 
klad v tom nebyl. Částku ze státního rozpočtu můžeme pouze odhadovat. Také bylo 
upozorněno na nevhodnost takového postupu, který nebude tolerován. Proto má za to, že 
vhodnější bude v klidu připravit nový rozpočet po schválení částky pro obec a po řádném 
projednání schválit. Myslím, že v lednu není až tak pozdě na schválení nového rozpočtu, to už 
budeme vědět přesné částky, se kterými můžeme pracovat, v klidu projednat a schválit 
rozpočet na příští rok. Měsíc na provizoriu vydržíme. 
J. Hofman (ČSSD) – nemá proti tomuto nic, jen třeba ať nepřijdeme o nějakou dotaci, když 
nebude schválen rozpočet obce na další rok. 
Ing. Baranová (Nezávislí) – ne, rozpočet není podmínkou získání dotace, obec musí být bez 
dluhu, to je zásadní. 
Žádné další dotazy nebyly vzneseny. 
Starostka vyzývá návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 
Je čten návrh usnesení – schvaluje. 
Starostka dala o tomto hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
 
12. OZV č. 4/2008 
Starostka uvádí, že se přepracoval Požární řád obce. Konzultoval s profesionálními hasiči. Je 
podrobným návodem k zabezpečení požární ochrany, když si jej občan přečte, ví co má 
v dané situaci udělat. 
Vyzývá přítomné členy zastupitelstva obce k dotazům. 
Žádné dotazy nebyly. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 
Je čten návrh usnesení k tomuto bodu jednání – schvaluje. 
Starostka dala o přečteném návrhu hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
13. Změna ve složení finančního výboru 
Starostka objasňuje situaci ve finančním výboru, kdy paní Danišová odchází na mateřskou 
dovolenou a je potřeba doplnit výbor, ať je usnášeníschopný. Byl navržen Oldřich Carbol. 
Vyzývá k dotazům a připomínkám. 
Žádné dotazy nebyly vzneseny. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 
Je čten návrh usnesení – schvaluje uvolnění p. Danišové a schvaluje doplnění výboru. 
Starostka dala o přečteném návrhu usnesení hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
14. Zpráva o stavu požární ochrany v obci 
Starostka uvádí, že v materiálech pro dnešní jednání je zahrnuta tabulka s přehledem výjezdů 
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Dobré a zpráva o stavu požární ochrany v obci, který 
je předložen snad poprvé na jednání zastupitelstva. 
Vyzvala k dotazům 



Žádné dotazy ani připomínky nebyly vzneseny. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 
Je čten návrh usnesení k tomuto bodu jednání – bere na vědomí. 
Starostka dala o přečteném návrhu hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
15. Žádost Marie Křižákové a manželů Iva a Markéty Janulkových 
Starostka uvádí, že dotyční si podali žádost o schválení zaměření části obecního  pozemku PK 
1389, je zakreslen v mapě, kdy náklady ponesou žadatelé. Rada obce by souhlasila, jen 
pozemek není zahrnut v územním plánu. Přesto žadatelé mají o pozemek zájem. 
Starostka vyzvala k dotazům. 
Žádné dotazy nebyly vzneseny. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu jednání. 
Je čten návrh usnesení – schvaluje. 
Starostka dala o tomto hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
 
16. Zápis z jednání finančního výboru č. 03/2008 ze dne 10.9.2008 
Starostka sděluje, že je předložen zápis z jednání finančního výboru, doplněný o další zápis 
z 3.12.2008 a na případné dotazy odpoví Ing. Baranová, předsedkyně tohoto výboru. 
Ing. Baranová (Nezávislí) – uvádí, že se jednalo o rozpočtovém provizoriu i o návrhu 
rozpočtu na rok 2009, kdy mají na rozpočet požadavky a budou jej chtít doplnit. 
Žádné dotazy nebyly. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení. 
Je čten návrh usnesení – bere na vědomí. 
Starostka dala o tomto hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
17. Finanční dary členům komisí a výborů za rok 2008 
Starostka uvádí, že jednotliví předsedové komisí a výborů měli navrhnout finanční částky za 
práci jejich členů. To zapracovala do tabulky, kterou by doplnila o odměnu paní Golíkové za 
kontrolní výbor a pana Mgr. Lehnerta, předkládá ke schválení. 
Starostka vyzývá k dotazům a připomínkám. 
Místostarosta uvádí, že byly schváleny jisté zásady pro odměny, ale nesouhlasí s nimi. 
Členové a předsedové, kteří nejsou v zastupitelstvu jsou o hodně méně ohodnoceni. Myslí si, 
že by měli mít stejně ať jsou v zastupitelstvu nebo nejsou. 
Starostka – je rozdíl jestli se jen účastní jednání komisí a výborů nebo se aktivně podílejí na 
její činnosti, to také zásady nezohledňují. Předsedové měli možnost navrhnout odměny podle 
svého uvážení.  
R. Křižák (Nezávislí) – využil jsem a odměnil členy sportovní komise, protože pracovali 
velice dobře, akce byly pořádány a aktivně se podíleli na realizaci. 
J. Hofman (ČSSD) – předsedové komisí by se měli s panem Žurkem sejít a inovovat zásady, 
ať se to přiblíží realitě. 
Žádné další dotazy nebyly. 
Starostka vyzvala návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení k tomuto bodu jednání.  
Je čten návrh usnesení – schvaluje. 
Starostka dala o přečteném návrhu hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO:  10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
 



18. Různé – Chodník SO 124, Obchvat Frýdku-Místku 
Starostka uvádí, že v průběhu územního řízení nebyly žádné připomínky, až po nabytí právní 
moci občané u hřbitova požadují náhradní přístup. Uvádí přístupové možnosti jak pro auta, 
tak pro pěší. Občané namítají, že navržená trasa je neekonomická a nebude využívána.Po 
Ředitelství silnic a dálnic požadovali, ať chodník vyústí na silnici a vznikl třeba i chodník 
podél silnice, navázat na chodník, který vede kolem hřbitova ve směru na Frýdek-Místek. 
Objasňuje 3 možnosti: 

a)  obec bude trvat na původní trase 
b) nebude trvat na původní trase a zbuduje chodník asi 3-4 m s vyústěním na silnici 
c) projektuje i novou část chodníku – pasivní ochrana možnost až 70% úhrady z dotace 

krajského úřadu 
Ředitelství silnic není schopno reagovat na reálné požadavky obce. 
Starostka vyzvala k dotazům a připomínkám. 
J. Hofman (ČSSD) – varianta c) ta úhrada 70% z kraje, to vyplynulo z jednání s krajským 
úřadem nebo s Ředitelstvím silnic? 
Starostka uvádí, že psala v této věci na ministerstvo i na krajský úřad. Spolupráce 
s Ředitelstvím silnic je špatná. Krajský úřad soudí, že je to racionální požadavek obce a mohl 
by být upřednostněn. Nic ale není jisté, jde pouze o příslib. Starostka původní trasu preferuje i 
za cenu vyvlastnění. Ředitelství silnic není schopno sdělit ani plán organizace výstavby, který 
se obce dotkne, budou používány naše cesty, sdělili, že je to prý věcí zhotovitele a trvá na 
jednom územním rozhodnutí, které je vydáno. 
Je třeba, aby se zastupitelstvo vyjádřilo, zda náhradní přístup pro pěší ano nebo ne s tím, že 
obec sama musí zafinancovat výstavbu chodníku. 
Starostka vyzvala k dotazům. 
J. Hofman (ČSSD) – krajský úřad ať přislíbí finance. 
Starostka - nějaký příslib je, ale jistotu krajských financí nemáme. 
J. Hofman (ČSSD) – v průběhu stavby by zatlačil na investora, ať to  dotáhnou v rámci nějaké 
náhrady za používání našich cest, strpění stavby, kanalizace bude jistě porušena, jde o velký 
zásah stavby do okolí. 
Starostka – máme možnost původního řešení nebo obec dofinancuje projekt buď na 4 m 
chodníku, nebo celého vyústění až ke hřbitovu. 
J. Hofman (ČSSD) – tlačil by na zhotovitele, ať vystaví chodník.  
Žádné další připomínky. 
Formuluje se návrh na usnesení. 
Starostka vyzývá návrhovou komisi k přečtení celého návrhu: 
Zastupitelstvo obce Dobrá ustupuje z původního vedení chodníku SO 124 a pověřuje Radu 
obce Dobrá vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace navazujícího 
chodníku na silnici II/648 z rozpočtu obce Dobrá a pověřuje starostu dalším jednáním 
s Krajským úřadem MSK ohledně zajištění finančních prostředků na realizaci projektu. 
Starostka dala o přečteném hlasovat. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
19. Zpráva návrhové komise 
Starostka vyzvala návrhovou komisi ke zhodnocení činnosti a průběhu jednání. 
Návrhová komise konstatuje, že všechny body a též jednotlivá usnesení byla projednávána, 
čtena a hlasováno o nich postupně a samostatně. Usnesení jsou platná. Vše proběhlo 
v souladu s platnými zákony a opakované čtení usnesení je tedy bezpředmětné. 
 
 
 



20. Diskuse 
Starostka dala prostor členům zastupitelstva obce k příspěvkům do diskuse. 
Mgr. Pantlík (KSČM) – ohledně poškozené nové cesty k lesu – řešili jste to nějak v rámci 
reklamace? 
Starostka – firma, která daný úsek stavěla, po předání cesty již žádným těžkým mechanismem 
nevjížděla na její povrch. Cestu používala společnost Lesy F-M v rámci úpravy pozemků. 
Nelze reklamovat. 
Žádné další podněty ze strany členů zastupitelstva. 
 
Starostka dala prostor občanům k vyjádření svých podnětů a připomínek.  
p. Pantlíková – kamiony a nákladní vozy, které jezdí z Hyundaie, když jednou na nadjezd a na 
F-M, najíždějí do protisměru. Jak se situace vyřeší? 
Starostka – je to věcí krajského úřadu, cesta je v jejich správě. Podobně musí řešit i 
zkracování si cesty kamionů přes Pazdernou do Ostravy. 
p. Moskvová – dozvěděla se o ubytovně vedle Zabystřanů, v místě zbouraného domu 
s dřevomorkou, a výstavbu žumpy u toho objektu. Proč povolil stavební úřad žumpu. 
Odpovídá vedoucí stavebního úřadu Ing. Kocich – mají pouze možnost vybudovat ČOV, 
žumpu, nic jiného. 
p. Moskvová – nepovolila by stavbu. 
p. Pantlíková – ale zastupitelstvo přece schválilo že ubytovny se v obci stavět nebudou. 
Starostka – když chcete nepovolit stavbu ubytovny, musí mít tento zákaz nějaký právní 
podklad, pádný důvod proč nepovolit. Musíme se držet zákonů. 
R. Křižák (Nezávislí) – dle územního plánu je na tomto pozemku možná výstavba, můžeme 
pouze upravit, nějak omezit a zbrzdit stavbu. 
p. Moskvová – na dřevoskladu je stále nepořádek. 
Ing. Kocich – vedoucí stavebního úřadu odpovídá, že s firmou jednal, uklidili dřevěný odpad 
asi před 14 dny. Základní povinnost byla splněna. 
p. Moskvová – ano velké kusy uklidili a ten jemnější zbytek nechali. Vítr to rozfoukal do 
okolních zahrad. Je tam prostě nepořádek. 
p. Moskvová – ke stavbě obchvatu F-M, nejprve schválili pilíře, teď je zase všechno jinak. 
Zasáhne to obyvatele, kteří tam bydlí a nikdo jejich požadavky neakceptuje. 
Starostka - tohle řešil Městský úřad F-M. Obec nic neplánuje a nic nestaví. Občané se mohli 
v řádném čase vyjádřit. Nikdo k danému nic nenamítal. 
p. Pantlíková – k podchodům by ještě jednala. Nikdy není nic jen bílé nebo černé. Jednat  
třeba o jednom podchodu ne o obou současně, snažit se je ještě nějak přesvědčit. 
Žádné další podněty ze strany občanů. 
 
21. Závěr 
Starostka poděkovala všem za účast, popřála příjemné prožití vánoc a ukončila jednání 
v 18.20 hodin. 
 
 
Zapsala: Marcela Krestová 
 
 
 
                                                                               Bc. Alice Tancerová 
                                                                                   starosta obce 
 
 



                                          U S N E S E N Í 
   z 18. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, ze dne 15.12.2008 
           v 16.00 hodin v budově Obecního úřadu Dobrá 
                                      - obřadní síň 
 
1. Zahájení 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá  

1.1. v o l í 
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Vítězslav Pantlík (KSČM) 
                                                  Jiří Hofman (ČSSD) 

 
1.2. u r č u j e  

ověřovatele zápisu: Radim Bűrger (KSČM) 
                                  René Křižák (Nezávislí) 

 
2. Kontrola 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. Dodatek č. 1 ke Smlouvě se SFŽP ČR – plynofikace 5. stavba 
 
    Zastupitelstva obce Dobrá 
    3.1. s ch v a l u j e   
           uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě č. 03259821 o poskytnutí podpory se Státním  
           fondem životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729 
    3.2. p o v ě ř u j e  
           starostu podpisem dodatku 
 
4. Změna nájemníků v Obecním bytovém domě 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 
    4.1. b e r e   n a   v ě d o m í  
           následující změny v právních vztazích v Obecních bytových domech a příslušných  
           pozemcích: 
           1. OBD č.p. 937/5 je novým nájemcem a novým budoucím kupujícím pan Karel Špok  
               (nar. 21.9.1944) 
 
5. Podchody pod železniční tratí v obci Dobrá 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 
    5.1. n e p ř i j a l o    u s n e s e n í         
           o budoucím převzetí do správy a údržby podchodů pro pěší pod železniční tratí v km  
           116,037 a v km 116,818 
 
 
 



   
 5.2. n e p ř i j a l o   u s n e s e n í 
          ve věci zbudování výtahu po obou stranách podchodu v km 116,818 k zajištění  
          bezbariérového přístupu občanů a budoucí převzetí do správy a údržby těchto výtahů 
 
6. Prodej části pozemku parc.č. 1348/6 v k.ú. Dobrá u F-M 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 
    6.1. s ch v a l u j e    
           uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní se Správou železniční dopravní cesty,  
           státní organizací, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00, IČ  
           70994234 na část pozemku parc.č. 1348/6 v k.ú. Dobrá u F-M o předpokládané výměře  
           14 m2 za podmínky dodržení kupní ceny ve výši 100,- Kč/1m2  
    6.2. p o v ě ř u j e  
           starostu zajistit přepracování textace smlouvy v souladu s rozhodnutím Zastupitelstva  
           obce Dobrá a podpisem této smlouvy 
 
7. Plán rozvoje sociálních služeb v obci Dobrá 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 
    7.1. n e s ch v a l u j e  
           zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb v obci Dobrá 
 
8. OZV č. 3/2008 
 
     Zastupitelstvo obce Dobrá 
     8.1. s ch v a l u j e    
            Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, kterou se mění a doplňuje OZV č. 2/2006  
             k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a doplnění čl.7 – Sankce, o  
             odkaz na zákon o přestupcích 
 
9. OZV č. 2/2008 
 
    Zastupitelstvo obce Dobrá 
    9.1. s ch v a l u j e     
           Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o místním poplatku za provoz systému  
            shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních    
            odpadů 
 
10. Rozpočtové opatření č. 5 
 
      Zastupitelstvo obce Dobrá 
      10.1. s ch v a l u j e    
               Rozpočtové opatření č. 5/2008: 
               navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o 5 966 tisíc Kč 
 
 
 
 
 



11. Rozpočtové provizorium 
 
      Zastupitelstvo obce Dobrá 
      11.1. s ch v a l u j e    
              pro hospodaření obce Dobrá od 1.ledna 2009 rozpočtové provizorium s omezeným  
               čerpáním jednotlivých rozpočtových kapitol maximálně do výše 1/12 dle  
               schválených výdajů pro rok 2008 v konečné podobě, a to vždy pro jeden kalendářní  
               měsíc 
 
12. OZV č. 4/2008 
 
       Zastupitelstvo obce Dobrá 
       12.1. s ch v a l u j e    
                Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 – Požární řád obce Dobrá 
 
13. Změna ve složení finančního výboru 
 
      Zastupitelstvo obce Dobrá 
      13.1. s ch v a l u j e  
               uvolnit paní Janu Danišovou z finančního výboru Zastupitelstva obce Dobrá  
               k 31.12.2008 
      13.2. s ch v a l u j e  
               doplnění finančního výboru Zastupitelstva obce Dobrá o pana Oldřicha Carbola od  
               1.1.2009 
 
14. Zpráva o stavu požární ochrany v obci Dobrá 
 
       Zastupitelstvo obce Dobrá 
       14.1. b e r e   n a   v ě d o m í  
                zprávu o stavu požární ochrany v obci Dobrá za rok 2008  
 
15. Žádost Marie Křižákové a manželů Iva a Markéty Kanálkových 
 
      Zastupitelstvo obce Dobrá 
      15.1. s ch v a l u j e   
               zpracování geometrického plánu cca 20m2 pozemku PK 1389 a následné vynětí  
               nově zaměřeného pozemku z půdního fondu, čímž dojde k legalizaci účelové veřejně  
               přístupné komunikace, za podmínky plné úhrady nákladů spojených s vyhotovením  
               geometrického plánu a plné úhrady poplatku za vynětí z půdního fondu žadateli  
               Marii Křižákovou, bytem Dobrá 869 a manželů Ivem a Markétou Janulkovými,  
               bytem Dobrá 700, každý ideální jednou polovinou  
 
16. Zápis z jednání finančního výboru č. 03/2008 ze dne 10.9.2008 
 
      Zastupitelstvo obce Dobrá 
      16.1. b e r e   n a   v ě d o m í  
               Zápis z jednání finančního výboru č. 03/2008 ze dne 10.9.2008 a č. 4/2008 ze dne  
               3.12.2008 
 
 



17. Finanční dary členům komisí a výborů za rok 2008 
 
      Zastupitelstvo obce Dobrá 
       17.1. s ch v a l u j e    
                finanční dary členům komisí a výborů, kteří nejsou současně členy Zastupitelstva  
                obce Dobrá za rok 2008, dle návrhu jednotlivých předsedů v předložené výši dle  
                přílohy č. 1 (tabulka) 
 
18. Chodník SO 124, Obchvat Frýdku-Místku 
 
       Zastupitelstva obce Dobrá 
       18.1. u s t u p u j e 
                z původního vedení chodníku SO 124 
       18.2. p o v ě ř u j e  
                Radu obce Dobrá vypsat výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace  
                navazujícího chodníku na silnici II/648 z rozpočtu obce Dobrá 
       18.3. p o v ě ř u j e 
                starostu dalším jednáním s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, ohledně  
                zajištění finančních prostředků na realizaci projektu  
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Bc. Alice Tancerová                                     Ladislav Žurek 
                                  starosta obce                                               místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


